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mARC ANDREu

El 23 de febrer de 1974 el set-
manari madrileny Triunfo titu-
lava en portada “El ejemplo de 
Barcelona” un reportatge de 
sis pàgines sobre la conscièn-
cia ciutadana despertada per 
la lluita del moviment veïnal i 
UHÁHFWLGD�HQ�HO�PRQRJUjÀF�GH�
la revista CAU “La Barcelona 
de Porcioles”, que va fulminar 
en vida l’exalcalde franquista 
cessat l’any anterior, precisa-
ment, per la pressió popular. 
Pels mateixos dies, aquesta 
consciència ciutadana i l’exem-
ple de Barcelona es van notar 
també per la condemna a mort 
de Salvador Puig Antich, que 
va desfermar protestes abans 
i després de la seva execució, 
el 2 de març. Però també va 
IHU� DÁRUDU� XQD� PDOD� FRQVFL-
ència que, amb el temps, ha 
sedimentat una veritat histò-
rica distorsionada: el gruix de 
l’oposició antifranquista hauria 
deixat morir Puig Antich mobi-
litzant-se “massa poc i massa 
tard” perquè el jove lliberta-
ri -més pròxim a l’autonomia 
obrera que a l’anarquisme clàs-
sic o al marxisme hegemònic- 
“no era un dels seus”, segons 
paraules de Carme Puig Antich 
al periodista Francesc Escri-
bano pel llibre Compte enrere 
(Edicions 62, 2001).

Després del procés de Burgos

L’historiador Antoni Segura i 
l’antic membre del MIL Jordi 
Solé Sugranyes també han dei-
xat escrit a El fons MIL. Entre 
el record i la història (Afers, 
2006) que “per als membres 
de la família, per als seus com-
panys i per a molts militants 
de l’extrema esquerra i del 
moviment llibertari, la reacció 
contra el judici i posterior con-
demna de Salvador Puig Antich 
no fou tan intensa com en oca-
sions anteriors”. La comparació 
l’estableixen amb els processos 
contra el llibertari Jordi Cunill 
(1962), el comunista Julián Gri-
mau (1963) i els membres d’ETA 
jutjats a Burgos (1970), que van 
desfermar fortes campanyes de 
solidaritat a Espanya i a l’es-
tranger. De la mateixa manera, 
en presentar el seu llibre Sal-
vador Puig Antich, cas obert, 

el periodista Jordi Panyella va 
dir que no havia volgut entrar 
“en un debat molt antic, que 
ja està fet”, sobre “la inhibició 
de l’oposició i, sobretot, del 
PSUC”. Però, com en la vessant 
jurídica revisada per Panyella, 
també en la vessant política el 
de Puig Antich és un cas obert.

L’origen de la mala cons-
ciència rau en la columna que 
el 2 de març de 1974 Manuel 
Vázquez Montalbán, sota el 
pseudònim Sixto Cámara, va pu-
blicar a Triunfo. Hi elogiava un 
espectacle dels humoristes Tip 
y Coll que havia vist al cabaret 
Topless de Madrid en companyia 
dels seus amics Perich i Caran-
dell. Bon periodista al mateix 
temps que militant comunista, 
Vázquez Montalbán deuria ra-

biar en assabentar-se, la nit de 
l’1 de març, que Franco havia 
donat l’enterado i que l’ende-
mà Puig Antich seria executat 
mentre ell sortiria als quioscos 
amb una columna ben frívola. 
Tan frívola com la festa de pre-
sentació de la revista Por Favor 
celebrada aquella trista nit al 
restaurant La Oca de la Dia-
gonal, on la gauche divine i la 
professió periodística més com-
promesa van conèixer l’entera-
do precisament perquè Vázquez 
Montalbán va interrompre l’ale-
gre bateig de la publicació fet 
per Luis del Olmo comunicant 
així la notícia: “Aquesta nit no 
serà d’alegria, sinó tot el con-
WUDUL��+DQ�FRQÀUPDW� O·H[HFXFLy�
de Puig Antich”. Mentrestant, 
al Col·legi d’Advocats, un cen-
tenar de persones treien fum 
als telèfons intentant gestions 
desesperades en pro d’un indult 
que Franco no va concedir ni a 
trucades del papa Pau VI ni del 
doctor Puigvert, metge personal 
del dictador. La seva germana, 
Pilar Franco, va dir que estava 
dormint i no se’l podia molestar.

Fos o no per mala consci-

ència, el cas és que la versió 
sobre la inhibició de l’esquerra 
antifranquista sobre Puig Anti-
FK�OD�YD�À[DU�HO�PDWHL[�9i]TXH]�
Montalbán, el 1992, a Autobi-
ografía del general Franco, en 
imaginar aquesta conversa amb 
el dictador: “Difícil explicarle 
a usted el porqué de la esca-
sa reacción española ante el 
asesinato legal de Puig Antich, 
un joven anarquista que mató 
a un policía mientras forceje-
aban por una pistola. Tampoco 
reaccionó la oposición. La opo-

sición empezaba a ver la salida 
del túnel, con su féretro por 
delante, excelencia, y no quiso 
arriesgar territorios de libertad 
factualmente recuperados, por 
la muerte de un anarquista... 
[...] Hubo algunas manifestaci-
ones, sobre todo en Barcelona. 
Extrema izquierda. Cristianos 
por el Socialismo. Simples hor-
rorizados ante la operación de 
matar, pero los estados mayo-
res de los partidos trataban de 
despegarse de la violencia, en 
busca de una respectabilidad 

pactante de la futura llegada 
de la democracia a España”.

Historiadors com Segura, Al-
berto Pellegrini i José Manuel 
Rúa recolzen precisament en 
aquesta cita la creença genera-
litzada que l’antifranquisme no 
va fer ús de tot el seu potenci-
al mobilitzador per aconseguir 
la commutació de la pena de 
mort de Puig Antich, a l’inre-
vés del que havia succeït amb 
el procés de Burgos i la tanca-
da de Montserrat de 1970. No 
obstant, el també historiador 

Puig Antich i la mala 
consciència catalana
L’execució, ara fa 40 anys, del 
militant del MIL després d’una 
farsa judicial va commoure una 
esquerra antifranquista que es va 
mobilitzar, impotent, a Barcelona

OVázquez Montalbán va 
À[DU�D�¶$XWRELRJUDItD�
del general Franco’ la 
inhibició de l’esquerra 
en el cas del jove 
activista llibertari
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Andreu Mayayo, a Josep Solé 
Barberà, advocat. La veu del 
PSUC (L’Avenç, 2007), matisa 
i contextualitza: “A principis 
del 1974 el clima polític havia 
canviat d’una manera radical. 
La detenció dels 113 havia fet 
molt de mal i la capacitat de 
mobilització de l’Assemblea 
de Catalunya no es recuperarà 
ÀQV�D�OD�PRUW�GH�)UDQFRµ��$L[z�
mateix al·legava el dirigent del 
PSUC Antoni Gutiérrez Díaz, 
que va declarar, molest, a Es-
cribano: “¿Què més podíem fer 
nosaltres? ¿Què podíem fer si 
gairebé tots estàvem a la presó 
en aquell moment? La bruta-
litat franquista és l’única res-
ponsable de tot el que va pas-
sar”. Com comparteixen tots 
els historiadors i recullen Es-
cribano i Panyella dels testimo-
nis del moment, la sentència 
contra Puig Antich al judici del 
8 de gener de 1974 estava de-
cidida d’antuvi: per tapar l’er-
ror policial que va acabar amb 
la mort del policia Francisco 
Anguas durant la detenció del 
membre del MIL i per satisfer el 
clam de sang del franquisme en 
revenja per l’assassinat a mans 
d’ETA del president del Govern, 
Luis Carrero Blanco, el 20 de 
desembre de 1973.

Assemblea a la presó

Ara bé, no és objectivament 
cert que l’antifranquisme no és 
mobilitzés per Puig Antich. Sí 
que no van abanderar cap cam-
panya solidària els dirigents 
polítics empresonats o molt 
controlats després de la caigu-
da dels 113 de l’Assemblea de 
Catalunya, el 28 d’octubre de 
1973. Ho recordava amarga-
ment l’advocat Francesc Cami-
nal a Escribano: “No vam tenir 
cap contacte amb l’Assemblea 
o amb les forces d’esquerra. 
Sempre érem nosaltres els que 
informàvem i demanàvem aju-
da, mai al revés”. Però es van 
fer moltes coses. Un bon nom-
bre les va relatar el pseudònim 
periodístic col·lectiu Carlota 
Tolosa, sota la direcció de Ra-
mon Barnils, a La torna de la 
torna (Empúries, 1985), obra 
imprescindible sobre Puig Anti-
ch i el MIL.

Així, després de la sentèn-
cia a mort del gener de 1974, 
van elevar a Franco peticions 
de clemència per a Puig Antich 
la junta de l’Associació de la 
Premsa de Barcelona, el Col-
OHJL�2ÀFLDO�GH�'RFWRUV�L�/OLFHQ-
ciats, els Col·legis d’Enginyers, 
Aparelladors i Advocats de Bar-
celona, i 26 entitats de la ciu-
tat (bàsicament associacions de 
veïns i parròquies) amb el tele-
grama següent: “Preocupados 
posible aplicación pena capital 
a Salvador Puig Antich, solicita-
mos al Jefe del Estado conmu-
tación de la pena”. I, des de 
l’estranger, van signar peticions 
de clemència personalitats tan 
dispars com el líder socialista 
francès François Mitterrand, la 
cantant Joan Baez, el general 
francès Paris de la Bolardière, 
el jutge de la Cort d’Apel·lació 
de l’Haia Hugo Pos, l’exministre 
de Justícia britànic lord Gardi-
ner i les germanes del príncep 

Carlos-Hugo de Borbón-Parma, 
pretendent carlí al tron d’Es-
panya. Per contra, l’aleshores 
ambaixador d’Espanya a Lon-
dres, Manuel Fraga, va defensar 
la sentència a mort contra Puig 
Antich en resposta a un tele-
grama adreçat pel sindicat del 
metall anglès. Durant el febrer 
la pressió es va incrementar, i 
van demanar la commutació de 
la pena de mort el president del 
Consell General de l’Advocacia, 
Pedrol Rius, la comissió esta-
tal de la HOAC i uns 300 intel-
lectuals espanyols encapçalats 
per Enrique Tierno Galván, Jo-

aquín Ruiz Giménez, Raúl Mo-
rodo i Gregorio Peces-Barba, 
a més del cardenal arquebisbe 
de Barcelona, Narcís Jubany, el 
Consell d’Europa i el vicepre-
sident de la Comissió Europea, 
Christopher Soames.

Però és que, des que el de-
sembre de 1973 es va constituir 
un comitè de solidaritat amb 
Puig Antich a Catalunya i un de 
suport a França, es van succeir 
a Barcelona i d’altres localitats 
manifestacions, vagues i mani-
festos avalats per la Comissió 
Permanent de l’Assemblea de 
Catalunya, la Comissió Coordi-
nadora de Forces Polítiques de 

Catalunya, Comissions Obreres, 
organitzacions de barri i estu-
diantils, i partits com el PSUC, 
PSAN, Bandera Roja, LCR, MC, 
MSC, FNC, AC... En dóna fe 
documental el repàs als but-
lletins Informaciones API -dels 
números 33 (4/10/1973) al 45 
(21/3/1974)- que la Agencia 
Popular Informativa distribuïa 
clandestinament (amb una ti-
UDGD�GH�ÀQV�D�������H[HPSODUV��
i elaborava molt professional-
ment. El periodista Enric Bas-
tardes recorda les “profundes 
discussions” ideològiques entre 
els seus polititzats redactors 
-ell n’era un, al costat de Llu-
ís Bassets, Andreu Claret, Llu-
ís Maria Bonet i d’altres- però 
coincideix amb l’historiador de 
la premsa Jaume Guillamet en 
què API “no era simple premsa 
de trinxera; es feia periodisme 
sota la idea que els fets són els 
fets i calia explicar-los”.

Agència Popular Informativa

I els fets, segons API, són que, 
el 5 de desembre de 1973, l’as-
semblea dels presos polítics de 
la Model -on, en aquelles da-
tes, hi havia la cúpula de l’anti-
franquisme català- va fer “una 
crida urgent a l’Assemblea de 
Catalunya, i en general a tots 
els partits i grups polítics anti-
franquistes, al moviment obrer, 
als estudiants i intel·lectuals, 
als col·legis professionals i a 
les jerarquies de l’Església, 
als demòcrates de tot el món” 
perquè es mobilitzessin per 
“l’abolició de la pena de mort 
i, en qualsevol cas, no execu-
ció de la que es pogués dictar 

contra Salvador Puig Antich”. 
Al marge dels molts telegrames 
esmentats, d’això se’n van de-
rivar des d’un editorial a Tre-
ball -l’òrgan del PSUC rebut-
java les accions violentes del 
MIL però cridava a “ampliar la 
pressió pública que ja s’ha ini-
ciat per salvar la vida de Puig 
Antich”- a clams de tota l’ex-
trema esquerra, incloses pro-
clames en pro de la “violència 
revolucionària” de grups com 
UCL i el FRAP i “presos polítics 
pertanyents a la CNT, FAC, PCE 
(m-l), PSOE, UGT i Joventuts 
Bolxevics Leninistes”.

En la pràctica, i segons API, 
tot es va concretar, al gener 
i febrer de 1974, en desenes 
d’actes en barris, fàbriques i, 
sobretot, universitats. Manifes-
tacions i vagues que van reunir 
des de centenars d’estudiants 
(en facultats de la UB) a 2.000 
persones (a la UAB); i obrers pa-
rant la producció en fàbriques 
com Miró i Trepat, de Terrassa. 
La manifestació més nombrosa, 
no obstant, es va fer a París, el 
10 de gener, i va reunir 3.000 
persones. És evident que, tot i 
que el comitè executiu del PSUC 
va fer una crida, el 12 de febrer, 
a que “Catalunya sencera s’ai-

xequi contra la pena de mort”, 
això no va succeir. Però que el 
mes abans de l’execució de Puig 
Antich la policia detingués, se-
gons API, més de 240 antifran-
quistes prova que l’oposició no 
es va estar de braços creuats.

I després de la seva mort, 
encara menys. El dia de l’exe-
cució, dissabte, 2 de març, i 
l’endemà, el de l’enterrament 
de Puig Antich, va haver-hi ma-
nifestacions amb més de 3.000 
persones i un mínim de 17 de-
tinguts. Diumenge, al Camp 
Nou, es van repartir 30.000 oc-
tavetes: “Franco asesino”. I en 
moltes homilies dominicals es 
van fer “referències a l’assas-
sinat de Puig Antich”. Des de la 
“molt moderada” del cardenal 
Narcís Jubany, a la Catedral, a 
la dels Caputxins de Sarrià, on 
es va titllar el franquisme de 
“dictadura satànica”. Durant 
tota la setmana següent, milers 
de persones van secundar va-
gues, manifestacions i accions 
a facultats, hospitals, barris i 
ciutats metropolitanes; en una 
quarantena de fàbriques im-
portants (La Seda, Olivetti, Si-
emens, Pirelli, Bultaco, Medir, 
Faesa...), a l’editorial Salvat, 
a una desena de llibreries, en 
departaments de col·legis pro-
fessionals, a Banca Catalana i 
al Banco Urquijo, i al gremi de 
taxistes. Els grups més decidits 
de l’extrema esquerra i les co-
missions de barri, a banda de 
pintades, van fer accions amb 
còctels molotov i van fer córrer 
el rumor que volien atemptar 
contra el president de la Dipu-
tació, Juan Antonio Samaranch. 
També va haver-hi protestes a 
les principals ciutats espanyo-
les. I en mitja dotzena de ca-
pitals europees es van atacar 
DPEDL[DGHV�L�RÀFLQHV�FRPHUFL-
als espanyoles.

Missa a Sant Andreu

Però, després de dos o tres fu-
nerals força concorreguts en 
diferents esglésies, el colofó de 
la indignació va remetre, un cop 
més, a aquell “exemple de Bar-
celona” amb què havia titulat 
Triunfo dues setmanes abans. 
El 8 de març, més de 3.000 per-
sones van acudir a una missa a 
la parròquia de Sant Andreu 
convocada amb “milers” d’oc-
tavetes pels militants cristians 
de base i del PSUC, el PSAN i 
Bandera Roja, que es coordi-
naven a l’Associació de Veïns. 
La policia va prendre el barri 
però, desbordada, va haver de 
deixar fer. I va haver d’escol-
tar, impotent, com mossèn Ig-
nasi Pujades -fugit del Xile de 
Pinochet i que conserva el text 
d’aquella homilia-, deia que 
“la mort de Puig Antich ha ferit 
en allò més profund la consci-
ència nacional i internacional 
de la classe obrera”, abans de 
WDQFDU�O·RÀFL�DPE�XQD�FRQVLJQD�
comunista per al mite lliberta-
ri: “Treballadors de tot el món, 
uniu-vos! Pobles oprimits de 
tot el món, uniu-vos!”. Segons 
la nota d’API, eren les 11 de la 
nit i no hi va haver detencions.

OAmb l’Assemblea de 
Catalunya a la Model, 
la solidaritat la van 
organitzar comitès 
d’extrema esquerra, 
cristians i gent de barri 

ARxiu fAvb
Portada del llibre Pintades. Barcelona: De Puig Antich al Referèndum (Jaume Rodri i FAD, 1977)

OLes peticions d’indult 
d’entitats ciutadanes 
i de l’estranger i les 
accions antifranquistes 
amb 240 detinguts no 
van aturar l’execució

*Versió ampliada del reportatge 
publicat a El País, 27/02/2014
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OEl 1975, amb l’entrada 
de les combatives 
associacions de barri, la 
federació va tenir mans 
lliures per demanar 
l’amnistia i l’abolició 
de la pena de mort

Gaspart i la burgesia que 
se’n va rentar les mans

OLa Favb bombillaire va 
rebutjar sumar-se a la 
petició de clemència 
per a Puig Antich de 
26 entitats veïnals, 
professionals i eclesials

mARC ANDREu

Si algú ha de tenir mala consci-
ència per no haver fet res per 
Salvador Puig Antich no és l’es-
TXHUUD�� VLQy� FHUWD� L� VLJQLÀFD-
da burgesia catalana. I no pas 
l’actiu moviment veïnal però 
sí la Federació d’Associació de 
Veïns de Barcelona (Favb) que, 
fundada el 1972 pels comerci-
ants bombillaires (preocupats 
per l’enllumenat nadalenc), el 
juny de 1974 va deixar entrar 
les combatives associacions de 

barri que, en pocs mesos, van 
VXEYHUWLU�XQD�HQWLWDW�ÀQV�DOHV-
hores molt ben relacionada 
amb l’Ajuntament i el Govern 
Civil franquistes. En tot cas, i 
segons consta en l’acta de la 
junta de la Favb celebrada el 
23 de gener de 1974 a l’Hotel 
Calderón, prèvia a una assem-

blea a l’Hotel Oriente, tots els 
membres de l’entitat van re-
butjar “la sugerencia” del vo-
cal Miquel Esquirol -bombillai-
re pròxim a Jordi Pujol i un dels 
fundadors de CDC- “en relación 
a elaborar una petición de cle-
mencia con relación al último 
Consejo de Guerra”.

Esquirol i altres membres 
consultats d’aquella junta di-
uen que no recorden res. Però 
l’acta és ben clara i consigna el 
resultat de la votació. La Favb 
bombillaire va rebutjar su-
mar-se a la petició de clemèn-
cia per a Puig Antich signada 
per 26 entitats veïnals, profes-
sionals i eclesials de Barcelona 
amb l’argument que no tenia 
´VXÀFLHQWHV�SXQWRV�GH�UHIHUHQ-
FLD� SDUD� ÀMDU� XQD� SROtWLFD� GH�
actuación en asuntos ajenos al 
ámbito ciudadano”. Amb l’úni-
ca excepció d’Esquirol, van 
condemnar Puig Antich l’ales-
hores president de la Favb i 
dels comerciants del passeig 
de Gràcia, Manuel Sañes; els 
seus successors al capdavant 
de l’entitat Juan Frías i Albert 
Pons Valón (regidor de CiU el 
1979); Luis Vila, José Quinzá, 
Ramon Cotonat, José Compte, 
Rafael Rubin, Emili Orpinell, 

Joan Soler, 
José Jaume Sin-
tes i Joan Gaspart 
Solves. Sí, l’actual 
president de Turis-
me de Barcelona 
i de la cadena fa-
miliar HUSA -a la 
qual pertanyien 
els hotels Calde-
rón i Oriente, seu 
de la Favb- va 
votar contra la 
clemència per 
Puig Antich. Gas-
part, que tampoc 
recorda els fets i en un primer 
moment nega haver estat a la 
junta de la Favb, es defensa: 
“Si s’hagués tocat el tema, jo 
hauria estat d’acord amb Es-
quirol perquè sóc contrari a 
la pena de mort; sobre la vida 
només decideix Déu. A més, 
desgraciadament tampoc hau-
ria servit de res una declaració 
d’aquestes”.

El jove Gaspart era vocal 
de la Favb per l’Associació de 
Comerciants i Veïns de la Ram-
bla, que comandaven el joier 
Amadeu Bagués i l’empresari 
tèxtil Enric Pantaleoni (sastre-
ria Modelo). I darrera de tots 
plegats -com ell mateix va ad-

metre en un llibre autoeditat 
(El carrer de Petritxol, 1991) 
on s’atribueix la creació d’una 
Favb que el 1975 “perdé el seu 
interès inicial i es convertí en 
un organisme de caràcter gaire-
bé polític”- hi havia el galerista 
Joan Antoni Maragall i Noble. 
Però l’exmembre de la Lliga 
passat al bàndol franquista en 
plena guerra civil, president de 
l’Orfeó Català i de la Junta de 
la Sagrada Família, membre del 
consell privat de Joan de Borbó 
i oncle del futur alcalde i presi-
dent Pasqual Maragall no es va 
tacar les mans perquè, malgrat 
haver optat a presidir la Favb, 
va preferir quedar-se a l’ombra 
L�QR�YD�ÀJXUDU�PDL�D�OD�MXQWD�

Tot el contrari que Gaspart, 

a qui les associacions de barri 
van foragitar de la Favb en la 
mateixa junta del 28 de febrer 
de 1975 en que, per un vot, 
van redimir l’entitat impul-
VDQW� �DO� ÀQDO�� WDPEp� DPE� HO�
suport dels bombillaires Frías 
i Pons Valón- la campanya per 
l’amnistia que va culminar 
amb les grans manifestacions 
de l’1 i 8 de febrer de 1976. 
Aquell exemple de Barcelona 
a Espanya que Le Monde va ti-
WXODU�´(O�GHVDÀDPHQW�FDWDOjµ��
Prèviament, les associacions 

GH� YHwQV� YDQ�GHVDÀDU� XQD� DOL-
ança anticomunista entre la 
burgesia catalana i el governa-
dor civil Rodolfo Martín Villa a 
compte de la moció de censura 
a la Favb anunciada pels bom-
billaires el mateix 28 de fe-
brer i derrotada en assemblea 
el 23 de maig de 1975. Entre 
atemptats ultres als barris, 
amb el dretà Juan Frías a la 
presidència de l’entitat però 
ja hegemonitzada pels repre-
sentants esquerranosos dels 
barris en aliança amb els bom-
billaires�GH�FHQWUH�DÀQV�D�-RU-
di Pujol, la Favb va tenir mans 
lliures per, ara sí, a més de 
l’amnistia, demanar l’abolició 
de la pena de mort. El que no 
va fer amb Puig Antich sí que 
ho va ho fer, el 1975, amb el 
delinqüent comú José San-
julián. Amb èxit. Però, mal-
auradament, ni el moviment 
veïnal ni l’antifranquisme en 
ple van poder evitar que Fran-
co tornés a matar legalment a 
Barcelona: el membre d’ETA 
Juan Paredes Manot, Txiki, va 
ser afusellat el 27 de setembre 
de 1975. La Favb va assistir a 
l’enterrament.
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7 Barcelona es 
rendeix a les 
antenes de telefonia

8 La vergonya 
dels centres 
d’internamentrònicaC

El 2014 ha arrencat amb un nou increment del preu del 
transport públic, que oscil·la entre el 5,1 i el 8,4% i que 
se suma als progressius augments que l’Autoritat del 
Transport Metropolità aplica any rere any. Els veïns i 
YHwQHV�KDQ�GHFLGLW�SODQWDU�FDUD�D�DTXHVW�GDUUHU�GHVDÀDPHQW

LAuRA AzNAR

Encara no sabem si aquest serà 

l’any de la consulta, si s’acaba-

ran abaixant els impostos o si 

ÀQDOPHQW� OD� UHFHVVLy� V·DWXUDUj�
i es reactivarà l’economia. Pel 

moment, l’única cosa que sem-

bla clara és que el 2014 estarà 

marcat per l’austeritat, l’em-

pobriment de les classes popu-

lars i la manca de sensibilitat 

de les elits polítiques. La nova 

pujada del preu del transport 

públic, molt per sobre de l’in-

crement del 0,8% de l’IPC, té 

FRP�D�WHOy�GH�IRQV�XQ�DWXU�GHO�
����D�&DWDOXQ\D�L�OD�FRQJHODFLy�
GHO� VDODUL�PtQLP� LQWHUSURIHVVL-
onal en 645 euros. En aquest 

FRQWH[W� OD� SODWDIRUPD� 6WRS�
Pujades Transport Públic, que 

compta amb el suport d’una 

cinquantena de col·lectius, ha 

aglutinat els veïns i veïnes de 

Barcelona i de l’àrea metropo-

litana que han volgut mostrar 

el seu rebuig envers aquesta 

mesura. “És una vergonya a ni-

vell polític, sobretot perquè el 

mateix alcalde Trias es va pre-

sentar a les darreres eleccions 

municipals criticant l’augment 

del preu del transport públic i 

ÀQV�L�WRW�LQFRUSRUDQW�HQ�HO�VHX�
programa electoral propostes 

de rebaixa de certs bitllets, 

que no ha complert en cap 

cas”, ha recordat Manel Ros, 

PHPEUH�GH�OD�SODWDIRUPD��TXH�
tots els dimecres des de prin-

cipis d’any ha convocat mobi-

litzacions descentralitzades en 

GLIHUHQWV�HVWDFLRQV�GH�OD�FLXWDW�
i de l’àrea metropolitana, a les 

quals s’hi han anat adherint 

cada cop més barris.

Hi ha diverses raons que ex-

pliquen el malestar popular i la 

gran acollida que estan tenint 

les convocatòries. Algunes de 

OHV� PpV� HYLGHQWV� VyQ� TXH� GHV�
de l’inici de la crisi el 2008, el 

preu de la T-10, el bitllet més 

utilitzat a Catalunya, i de la 

T-50/30, s’han incrementat un 

43% per un IPC del 9,3. Per con-

tra però, el cost de la benzina 

no s’ha apujat aquest any, hi 

ha projectes inacabats com la 

OtQLD����TXH�SRGULHQ�VHU�IUXFWt-
IHUV�SHUz�TXH�QR�WLUHQ�HQGDYDQW�

D�YHJDGHV�SHU�LPSRVLFLy�SROtWL-
ca, i a més, la Generalitat ha 

rebaixat entre un 10 i un 30% el 

preu d’alguns peatges. D’altra 

banda, mentre l’Ajuntament 

de Barcelona responsabilitza el 

Govern espanyol de no aportar 

els diners necessaris per eixu-

JDU�HO�GqÀFLW�WDULIDUL�GH����PLOL-
ons d’euros, Ros apunta que la 

pujada de preus es deu també 

DO�IHW�TXH�OD�*HQHUDOLWDW�QR�YRO�
reajustar certes partides, com 

OD�UHODWLYD�D� OD�JHVWLy�GH�70%��
que des del seu punt de vista 

pV� RSDFD� L� PDQLIHVWDPHQW�PL-
llorable. Un exemple d’aques-

WD� PDOD� JHVWLy� ´pV� HO� IHW� TXH�
hi ha 603 persones que ocupen 

càrrecs directius, que estan 

IRUD�GH�FRQYHQL� L� WRW� L�TXH�QR�
HV�YRO�LQIRUPDU�GHO�TXH�FREUHQ��
els seus sous anuals de mitjana 

sumen un total de més de 50 

milions d’euros”.

La principal demanda que 

6WRS�3XMDGHV�7UDQVSRUW�3~EOLF��
OD� )DYE� L� O·$VVRFLDFLy� SHU� D� OD�
3URPRFLy� GHO� 7UDQVSRUW� 3~EOLF�
(PTP) llancen conjuntament 

pV�TXH�V·DEDL[LQ� OHV�WDULIHV�DOV�
preus del 2013. “Amb les mo-

bilitzacions que estem recol-

zant podríem generar un canvi 

'HV�GHO�GHVHPEUH�ÀQV�
DO�IHEUHU�V·KDQ�FRQYRFDW�
���MRUQDGHV�GH�SURWHVWD�
FRQWUD�OD�SXMDGD�GHO�SUHX�
GHO�WUDQVSRUW�S~EOLF��
/D�UHLYLQGLFDFLy�YD�
FRPHQoDU�D�WUHV�SXQWV�
GH�OD�FLXWDW�L�V·KD�HVWqV�
ÀQV�D�DUULEDU�D�PpV�GH�
���EDUULV�L�FLXWDWV��(V�IDQ�
FRQFHQWUDFLRQV�L�V·LQIRUPD�
OD�UHVWD�GH�SDVVDWJHUV��
LPSHGLQW�GXUDQW�XQV�
PLQXWV�TXH�HV�WDQTXLQ�
OHV�SRUWHV�GHOV�WUHQV��(O�
���GH�PDUo�V·KD�FRQYRFDW�
XQD�PDQLIHVWDFLy�D�OD�
SODoD�6DQW�-DXPH��VRUWLQW�
GHOV�SXQWV�KDELWXDOV�SHU�
FRQÁXLU�KL�D�OHV����KRUHV��
/·REMHFWLX��TXH�O·DOFDOGH��
Pj[LP�UHVSRQVDEOH�GH�OD�
SXMDGD��DVVXPHL[L�TXH�HO�
tarifazo�FDVWLJD�OD�SREODFLy�
PpV�GqELO�L�SHUMXGLFD�HO�
WUDQVSRUW�S~EOLF�

Plantada al ‘tarifazo’
del transport públic

El 15 de març 
a Sant Jaume

pEdRo CERvERA

Concentració a l’Estació de Sants contra la pujada de preus del transport públic el passat mes de gener

$PE�HO�OHPD�´7RW�7�XQ�OtPLWµ��
OD�)DYE�WRUQD�D�GRQDU�HPSHQWD�
D�OD�7�����XQD�LQLFLDWLYD�TXH�YD�
OODQoDU�HO������L�TXH�WRUQD�D�WHQLU�
XQD�JUDQ�DFROOLGD�SRSXODU�DUUDQ�
GH�OHV�QRYHV�SXMDGHV�HQ�HO�SUHX�
GHO�WUDQVSRUW�S~EOLF��-RDQ�0DULD�
6ROHU��XQ�GHOV�LPSXOVRUV��OD�GHÀQHL[�FRP�´XQD�PDQHUD�
GH�SURWHVWDU�DFWLYD��SURSRVLWLYD��TXH�SRW�DMXGDU�O·XVXDUL�L�
VXSRVDU�XQD�DOWHUQDWLYD�SHU�DEDUDWLU�HO�FRVW��&RP�QRVDOWUHV�
GLHP��HOOV�W·DSXJHQ�HO�SUHX�L�WX�O·DEDL[HVµ�

Petites grans accions: la T-11

històric, que per primer cop 

OHV� WDULIHV� HV� FRQJHOLQ�� VL� DL[z�
s’aconseguís seria una petita 

UHYROXFLy� IHWD� SHU� OD� JHQWµ��
comenta Ricard Riol, membre 

de la PTP. Però això no és tot, 

també proposa “un nou model 

WDULIDUL�TXH�DSOHJXL�PpV�SDVVDW-
JHUV�L�XQ�QRX�PRGHO�GH�ÀQDQoD-

ment, basat en què els diners 

que paga el sector de l’auto-

PRFLy� HV� GHGLTXLQ� DO� ÀQDQoD-

ment del transport públic, a la 

mobilitat sostenible”.

El progressiu increment de 

OHV�WDULIHV�HVWj�JHQHUDQW�XQ�LP-

SRUWDQW�HIHFWH�GHVLQFHQWLYDGRU�
de l’ús del transport públic. 

´/·$70�DÀUPD�TXH�HOV�SUHXV�QR�
determinen la demanda, i nos-

altres ho qüestionem”, explica 

Riol. “L’any 2011 en plena crisi, 

vam tenir el rècord de passat-

gers de la història del transport 

públic recent, 932 milions a 

WRWD� OD� UHJLy� PHWURSROLWDQD�� L�
GHVSUpV�GHO�´WDULID]Rµ�GHO������
es va donar la pitjor caiguda 

d’usuaris, per sota dels 900 

milions”. I el problema s’estén 

més enllà, perquè “tot el que 

no sigui guanyar usuaris impli-

FD� FRQJHVWLy�� FRQWDPLQDFLy� L�
diners que pagarem entre tots, 

SHUTXq� OD� &RPLVVLy� (XURSHD�
multarà les àrees metropoli-

WDQHV� TXH� QR� IDFLQ� Ep� OD� VHYD�
IHLQDµ�

El Congrés de Mòbils

És per això que, malgrat l’anun-

ci de l’Ajuntament de sancionar 

HOV� PDQLIHVWDQWV� TXH� DWXULQ� HO�
transport públic i les darreres 

FRQIURQWDFLRQV� DPE� HO� FRV� GH�
0RVVRV�G·(VTXDGUD��OD�SODWDIRU-
PD� 6WRS� 3XMDGHV� 7UDQVSRUW� KD�
decidit continuar amb el seu 

calendari de mobilitzacions. 

“No tenim data de caducitat, 

GHSHQHP�GH�OD�PRELOLW]DFLy�VR-

cial que hi hagi, però el Congrés 

Mundial de Mòbils és una data 

important perquè creiem que 

pV� XQ� PRPHQW� SHU� IHU� YLVLEOH�
la nostra protesta. Ens veiem 

DPE� HO� GUHW� GH� IHU�QRV� VHQWLU�
i d’emprenyar tot el possible 

a l’Ajuntament de Barcelona i 

a la Generalitat”. Així, durant 

el citat congrés milers d’assis-

tents van poder constatar que 

la nostra ciutat té problemes i 

es mobilitza pels seus drets.

Davant la negativa d’ATM  

G·DSOLFDU� XQD� UHFWLÀFDFLy� WD-

ULIjULD� DSHOĊODQW� DO� GHXWH� HFR-

QzPLF��OD�SODWDIRUPD�PDQWp�OHV�
convocatòries a les estacions 

cada dimecres argumentant 

que no es tracta d’un problema 

GH�ÀQDQoDPHQW� VLQy�GH�YROXQ-

tat política.

OEl progressiu increment 

de preus està generant 

XQ�LPSRUWDQW�HIHFWH�
desincentivador de l’ús 

del transport públic
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García Prieto ja havia estat denunciat 
DEDQV�SHU�ÀUDLUHV�L�HQWLWDWV�H[WHUQHV�
D�OD�)(&$&��SHUz�ÀQV�DOHVKRUHV�KDYLD�
aguantat les envestides sense gairebé 
despentinar-se. Aquest passat octubre, 
però, l’equilibri tàcit que sostenia la 
seva gestió va saltar pels aires i va 
desencadenar un seguit de trencaments 
en cadena.

�/D�PDWHL[D�VHWPDQD�TXH�GLPLWHL[�
García Prieto (11 d’octubre) els 
integrants que queden a la Junta –
ara presidida pel seu segon, Miguel 
7HUULQR²�SDUWHL[HQ�SHUHV�YLUXOHQWDPHQW�
per una auditoria. Quatre volen 
encarregar-la immediatament i 
FRQWLQXDU�DOV�FjUUHFV�ÀQV�DO�ÀQDO�GH�
mandat, el 2015. La resta vol eleccions 
anticipades i que les entitats, en 

$VVHPEOHD�([WUDRUGLQjULD��
VROÃOLFLWLQ�O·HVWXGL�H[WHUQ��
*XDQ\HQ�HOV�VHJRQV��DL[t�
TXH�HOV�SULPHUV�GHFLGHL[HQ�
no presentar-se als comicis 
i “a títol personal” el dia 
15 presenten una denúncia 
amb els documents que han 
localitzat i que provarien 13 
presumptes irregularitats 
GH�O·H[�OtGHU��HQWUH�OHV�TXDOV�
malversació de fons. Els 
SULPHUV�PRXHQ�ÀOV�SHUTXq�
les entitats convoquin una 
$VVHPEOHD�([WUDRUGLQjULD��
en la que demanaran 
eleccions urgents.

El dia 19 el lideratge de la Federació 
HV�GLULPHL[�D�OHV�XUQHV��D�6DQWD�&RORPD�
de Gramenet, amb quatre candidatures. 
*XDQ\D�DPE�FRPRGLWDW�'DQLHO�6DOLQHUR��

que comptava amb el 
VXSRUW�GHO�36&�L�OD�-XQWD�
de Andalucía. Però el sector 
rebel ja s’ha fet fort a la 
Fundació i, com que a més 
són membres d’entitats 
GH�EDVH��H[HUFHL[HQ�
de contrapoder a les 
assemblees. Només quatre 
dies després la Hermandad 
Rociera Andaluza Virgen 
del Rocío La Esperanza 
de Badalona, federada, 
es querella contra García 
Prieto. També l’acusen 
d’haver-se enriquit a costa 
de la Feria de Abril.

Al novembre, una nova Assamblea 
([WUDRUGLQjULD�G·HQWLWDWV�YDOLGD�HO�IXOO�
de ruta de la nova Junta i demana que 
V·HQFDUUHJXL�O·DXGLWRULD�H[WHUQD��´(Q�

algun moment espero que la Fundació 
també serà auditada, com em demanen 
PROWHV�HQWLWDWVµ��DFXVD�6DOLQHUR��
Els patrons responen que sí, que ho 
faran “quan es resolgui la demanda 
MXGLFLDOµ��$SURÀWDQW�TXH�HO�FRQYHQL�
entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
FECAC per cedir-los la plaça del Fòrum 
estava signat amb la Fundació, els 
seus dirigents –que havien estat els 
interlocutors habituals del consistori– 
tiren pel dret i sol·liciten els permisos 
per organitzar ells la Feria. Quan la 
Federació se n’adona, presenten una 
sol·licitud paral·lela. Fonts municipals 
asseguren que l’Ajuntament “es va 
entrevistar amb les dues parts i els va 
recomanar que es posessin d’acord per 
FRRUJDQLW]DU�OD�ÀUDµ��´1R�WHQLP�FDS�
posició sobre la disputa que mantinguin 
entre ells”, conclouen.

mERItxEll m. pAuNé

Aires de canvi de cicle i molta 
GHVFRQÀDQoD� LQWHUQD� GLQV� GH� OD�
FECAC, la Federación de Entida-
des Culturales Andaluzas de Cata-
luña, organitzadora de la històri-
ca i controvertida Feria de Abril. 
La d’enguany serà molt especial. 
Primer perquè reformularà el Ma-
gatzem Regulador, on totes les 
casetas havien de comprar obliga-
tòriament els productes que ser-
vien i a preus desorbitats. Però, 
sobretot, serà la primera edició 
sense Francisco García Prieto, 
que va presidir amb mà fèrria 
l’associació durant 27 anys i que 
va protagonitzar diversos enfron-
taments amb el nacionalisme ca-
talà durant els anys 80 i 90 i amb 
les pròpies entitats federades en 

la darrera dècada. Va dimitir el 
juny de 2013 “pel cansament acu-
mulat”, segons va dir aleshores, 
tot i que segons d’altres dirigents 
de l’entitat va deixar el càrrec 
“acorralat” per les acusacions de 
desviament de fons i ús il·lícit de 
la targeta corporativa. 

En qualsevol cas la seva marxa 
ha provocat un sisme intern, que 
deixa avui dos bàndols gens ben 
avinguts que es disputen l’hegemo-

nia i el mèrit d’haver fet caure l’ex 
president. Per un cantó, una part 
de la Junta que li havia fet costat 
durant 20 anys defensa la via judi-
cial per aclarir responsabilitats i es 
refugia al patronat de la Fundació 
de la FECAC -majoritàriament càr-
UHFV�YLWDOLFLV���XQ�HQV�ÀQV�DUD�SRF�
actiu però que servia per canalit-
zar sucoses subvencions públiques, 
uns 300.000 euros anuals. A l’altra 
banda, la nova Junta electa, lide-
UDGD� SHO� ÀQV� DUD� UHVSRQVDEOH� GH�
Juventudes, defensa el seu impuls 
reformista i l’auditoria externa 
que han encarregat per aclarir els 
comptes. Només estan d’acord en 
dues coses: la Feria és sagrada i 
García Prieto és l’únic culpable de 
qualsevol irregularitat que pugui 
DÁRUDU�

La ‘nova’ Feria

Des de mitjan febrer, una comissió 
mixta amb membres de la Federa-
ció i de la Fundació es reuneix cada 
dos dies per negociar els detalls de 
la Feria de Abril 2014, que incor-
porarà nombroses novetats. Una 
taula de seguiment formada per 
representants de les entitats de 
base supervisarà els nous criteris 
de funcionament. 

Un dels canvis substancials serà 
el polèmic Magatzem Regular, que 
García Prieto i els seus familiars 
controlaven de molt a prop. Les 
entitats estaven obligades a com-
prar allà els productes que servien 
a les casetas, a preus molt per so-
bre del cost real. A l’edició 2012, 
per exemple, les llaunes de cer-
vesa que l’organització adquiria a 
35 cèntims la unitat es revenien 
a 90 cèntims. I als comptes de la 

FECAC no quedava clar on anava a 
parar la diferència de preu, és a dir, 
190.344 euros. Una altra presump-
ta irregularitat era l’exclusivitat 
amb certes marques. La manzanilla 
La Gitana, per exemple, era l’única 
GLVSRQLEOH�D�OD�ÀUD�L�0DQXHO�*DUFtD�
$VWRUJD��XQ�GHOV�WUHV�ÀOOV�GHO�SUHVL-
dent, n’era el delegat comercial a 
Catalunya. També, segons diverses 
fonts, el cunyat de Garcia Prieto di-
rigia l’aparcament de pagament de 
OD�ÀUD��GHO�TXH�QR�KL�KDXULD�UHJLVWUH�
d’ingressos als comptes de la FE-
CAC. Totes les casetas havien d’es-
tar muntades per una empresa que 
À[DYD�HO�SUHX�L�YHWDYD�HO�PXQWDWJH�
per compte propi.

“El Magatzem canviarà total-
ment, serà molt més transparent”, 
promet el nou president electe, Da-
niel Salinero, de 34 anys i tècnic de 
Cultura a l’Hospitalet de Llobregat. 
Descarta que deixi de ser obligato-
ri comprar-hi els productes, però 
assegura que “la varietat, les mar-
ques i els preus seran consensuats 
amb les entitats, sense la imposició 

i opacitat d’abans”. L’altra facció 
està d’acord en aquests canvis i en 
mantenir la compra centralitzada. 
“És útil per a les entitats, que te-
nen al costat un supermercat 24 
hores on comprar el gènere segons 
se’ls va acabant”, defensa Joaquín 
Moreno, membre del patronat de la 
Fundació. “És just que hi hagi un 
PDUJH�GH�EHQHÀFL�SHU�PDQWHQLU�HO�
servei que oferim, però els ha de 
sortir a compte, no se les pot sag-
QDU�FRP�ÀQV�DUDµ��DYLVD�

El muntatge tampoc es libe-
ralitzarà “per evitar riscos labo-
rals”, però “com totes les contra-
ctacions de proveïdors, passarà 
per la taula de seguiment”, apun-
ta. “I l’Ajuntament està convidat 
a formar part d’aquesta taula”, 
afegeix. Per als visitants, el can-
vi d’etapa es visualitzarà en una 
nova distribució dels espais, que 
ja no barrejarà els estands cultu-
rals, comercials i de restauració. 
“Les entitats han de ser més pro-
tagonistes i estaran més agrupa-
des, al centre”, explica Salinero. 

“I si ha d’anar en detriment de la 
part comercial, doncs hi anirà”, 
sosté. Les negociacions han alen-
tit els preparatius, admet Moreno. 

La primera Feria de Abril 
sense García Prieto
La Federació d’Entitats i la 
Fundació, que es disputen el 
control del moviment associatiu 
andalusista, coorganitzaran juntes 
l’esdeveniment i el sotmetran a 
l’escrutini de les entitats

dANI CodINA

La nova edició de la Feria pot ser una oportunitat perquè la gestió sigui més transparent

OS’ha admès a tràmit 
la querella de quatre 
exmembres de la Junta 
contra l’expresident 
per malversació

Més interès 
per participar

Malgrat les intrigues internes, el 
nou escenari és una oportunitat per 
a moltes entitats.  Originàriament 
HOV�EHQHÀFLV�GH�OD�)HULD�G·$EULO�
ajudaven a pagar el peregrinatge 
dels associats al Rocío, però avui 
dia simplement alimenten el 
magre pressupost ordinari de les 
associacions. “Hem rebut més 
peticions per tenir caseta, aquest 
any”, admet Joaquín Moreno, de la 
Fundació. No dubta que té a veure 
amb la dimissió de García Prieto i 
HO�FDQYL�GH�IXQFLRQDPHQW�GH�OD�ÀUD�
que ja s’entreveu: “Ja se sap, a río 
revuelto, ganancia de pescadores”.

Octubre ‘horribilis’ de la FECAC

Francisco García Prieto 

va presidir durant 27 

anys l’associació que 

organitza la Feria de 

Abril a Barcelona

�pAssA A lA pàgINA 7
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CRIstINA pAlomAR

$TXHVW����GH�PDUo�HQWUD�HQ�YLJRU�OD�
QRYD�RUGHQDQoD�PXQLFLSDO�TXH�UH-
gula la instal·lació d’antenes de te-
lefonia mòbil a Barcelona. La nor-
ma, impulsada per CiU per satisfer 
les exigències de les empreses 
WHOHRSHUDGRUHV�L�DSURYDGD�GHÀQLWL-
vament amb el suport de tots els 
grups municipals tret d’ICV-EUiA al 
ple del novembre passat, preveu 
la col·locació d’uns 500 punts de 
telecomunicacions nous en quatre 
anys, xifra que se suma a les 800 
antenes actuals.

L’objectiu de la mesura és, se-
gons el consistori, acabar amb la 
contradicció que suposa que Barce-
lona s’hagi convertit en la capital 
PXQGLDO�GHO�PzELO�ÀQV�DO������JUj-
cies al Mobile World Congress i, en 
canvi, sigui una de les ciutats del 
PyQ� RQ�� ÀQV� DUD�� ´HUD�PROW� GLItFLO�
posar-hi una antena i molt fàcil treu-
re-la”, segons va explicar fa poc més 
d’un any el gerent de l’Institut Muni-
cipal d’Informàtica, Manel Sanromà. 
Des de l’Ajuntament s’insisteix que, 

gràcies a la supressió de les traves, 
tots els barris de la ciutat tindran 
una bona cobertura de 4G. Inclosos 
els barris “perifèrics”.

/HV�PRGLÀFDFLRQV�GH�&L8
/D�QRYD�RUGHQDQoD�G·LQVWDOĊODFLRQV�
de radiocomunicació redueix al 
màxim les restriccions de la nor-
mativa anterior, la majoria de les 
quals intentaven donar resposta a 
la preocupació pels efectes de les 
radiacions electromagnètiques so-

bre la població. De fet, al nou text 
s’elimina la necessitat d’elabo-
rar estudis previs a la instal·lació 
G·DQWHQHV�SHU�FRQÀUPDU�TXH�QR�VyQ�
perjudicials, s’elimina la protecció 
del patrimoni i dels espais pròxims 
a escoles i residències de gent 
gran, i s’elimina el consentiment 
YHwQDO� SUHYL�� 3HO� TXH� ID� DOV� HGLÀ-
cis catalogats, s’aixeca la prohibi-
FLy�H[LVWHQW�ÀQV�DUD�G·LQVWDOĊODU�KL�
antenes. Només es vetarà en cas 
d’impacte visual o ambiental.

Amb aquesta decisió l’alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, ha fet 
seves les tesis de les grans corpo-
racions de telefonia mòbil que as-
seguren que no existeix cap estudi 
FLHQWtÀF�TXH�KDJL�SRJXW�GHPRVWUDU�
que les radiacions electromagnè-
tiques generades per les antenes 
tenen efectes perjudicials sobre 
la salut. “No hi ha cap perill per a 
la població si hi ha moltes antenes 
però són de baixa intensitat”, va 
assegurar Trias fa uns mesos. Per a 
ell, els recels dels ciutadans són, 
més aviat, producte de la ignoràn-
cia. “La societat no entén correc-
tament com funcionen. El que és 
veritablement nociu és tenir a prop 
poques antenes, però amb molta 
potència”, va explicar.

Durant el debat de la mesura en 
el ple el mes de novembre passat, 

el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, 
Antoni Vives, va assegurar que amb 
OD� QRYD� RUGHQDQoD� VREUH� DQWHQHV�
tot són avantatges perquè s’impul-
sa el desplegament de les xarxes 
de telecomunicacions de nova ge-
neració a la ciutat i això permetrà 
DYDQoDU� HQ� HO� GHVHQYROXSDPHQW�
social i econòmic. I és que a ningú 
QR� VH� OL� HVFDSD� OD� JUDQ� LQÁXqQFLD�
que exerceix sobre el Govern de la 

ciutat l’associació d’operadores de 
mòbils, la GSMA. I més, quan s’està 
parlant de milions d’euros i de la 
projecció internacional de Barce-
lona com a capital de congressos.

/XFUDWLXV�EHQHÀFLV
Els organitzadors asseguren que 
per la vuitena edició del Congrés 
de Telefonia Mòbil, que aquest any 
s’ha celebrat entre el 24 i el 27 de 
febrer, hi han passat més de 85.000 
visitants procedents de 21 països 

(un 18% més que a l’edició anterior, 
un 18% d’ells dones) que han deixat 
a la ciutat uns 356 milions d’euros, 
un 11% més que l’any passat i han 
generat més de 7.200 llocs de tre-
ball a temps parcial. L’increment 
de l’ús dels taxis, l’ocupació hote-
lera i la utilització dels serveis de 
restauració animen una època en 
què l’ocupació turística a Barce-
lona és molt baixa si la comparem 
amb la resta de l’any, a punt de pe-
tar per l’allau de visitants.

La bona sintonia existent entre 
el Govern municipal i les empreses 
de telefonia mòbil explica el fet 
que l’alcalde de Barcelona assistís 
fa uns mesos a la inauguració d’una 
botiga de Vodafone. Xavier Trias va 
celebrar la decisió de la companyia 
de telefonia mòbil britànica d’obrir 
una botiga a Barcelona i va desta-
FDU�HOV�´EHQHÀFLVµ�TXH�OD�VHYD�SUH-
sència comportarà no només per a 
les administracions, sinó per a tota 
la ciutat. Curiosament, va ser el 
lloc escollit per anunciar la modi-
ÀFDFLy�GH�OD�QRUPDWLYD�G·DQWHQHV�

Els mòbils no són una joguina

Les empreses de telefonia mòbil 
insisteixen que no hi ha cap estudi 
FLHQWtÀF�TXH�KDJL�SRJXW�GHPRVWUDU�
que les radiacions electromag-
nètiques són la causa directa de 
l’augment de les malalties entre la 
població que viu al voltant d’una 
antena. Curiosament és el mateix 
argument que van utilitzar fa uns 
anys les empreses tabaqueres per 
rebutjar la relació del tabac amb 
el càncer i avui tots els paquets de 
tabac avisen que fumar, mata.

Tanmateix, el primer estu-
di que es va presentar sobre els 
efectes d’aquestes radiacions data 
GHO�������TXDQ�HO�FLHQWtÀF�UXV�9�3��
Korobkova va observar símptomes 
estranys entre els treballadors del 
sector elèctric sotmesos constant-
ment a camps electromagnètics 
intensos. Les malalties més habi-
tuals eren depressions, cefalees 
constants, fatiga crònica, estrès i 
problemes derivats de canvis brus-
cos de la pressió arterial.

Rendits a les 
antenes de telefonia
La nova normativa 
redueix al màxim 
les restriccions 
que intentaven 
donar resposta a la 
preocupació per l’efecte 
de les radiacions sobre 
la salut

joAN moREjóN

Les administracions han assumit com a propis els interessos del sector empresarial de telefonia

Tant o més perjudicial que les antenes pot ser 
el mateix telèfon mòbil. Un informe encarregat 
pel Parlament Europeu al departament de Física 
de la Universitat de Warwick (Gran Bretanya) 
i a l’Institut Internacional de Biofísica de 
Neuss-Holzheim (Alemanya) desaconsellava 
l’ús d’aquests aparells per part dels infants 
i recordava que els revestiments dels mòbils 
no protegeixen del camp magnètic generat. 
L’estudi també exigia a la indústria aclariments 
VREUH�HO�FRHÀFLHQW�G·DEVRUFLy�HVSHFtÀFD��&$(���
que mesura el grau d’absorció tèrmica de les 
emissions de microones en el cos però que no 
valora altres efectes no tèrmics, sobretot al cap. 

En aquest sentit, aconsellava que les proves per 
saber el nivell de perillositat dels aparells es 
fessin en organismes vius i amb telèfons reals, i 
QR�DPE�FDSV�DUWLÀFLDOV�L�FDPSV�HOHFWURPDJQqWLFV�
JHQHUDWV�DUWLÀFLDOPHQW�

Als possibles efectes que aquests aparells i 
les seves antenes tenen sobre el sistema nerviós, 
vascular, articular, immunitari, visual i cutani, cal 
afegir la contaminació ambiental que provoquen 
els materials -com el coltan- amb què estan 
FRQVWUXwWV�HOV�PzELOV��FRPHQoDQW�SHU�OD�VHYD�
extracció en mines africanes i acabant pels residus 
tòxics que generen una vegada fets malbé, com 
vam explicar al número 129 de Carrer.

Indefensos contra els camps magnètics

OEs preveu la col·locació 
d’uns 500 punts de 
telecomunicacions nous 
en quatre anys, 
a sumar als 800 actuals

OTrias va anunciar la 
PRGLÀFDFLy�GH�OD�
normativa d’antenes 
en la inauguració d’una 
botiga de Vodafone

´$OWUHV� DQ\V� D� DTXHVWHV� DOoD-
GHV�MD�WHQtHP�OD�ÀUD�PLJ�PXQ-
tada, però si accelerem les 
últimes setmanes, hi arriba-
UHP�D�WHPSVµ��DÀUPD��´$UD�HO�
més urgent són els permisos, 
que porten molta paperassa”, 
afegeix. 

L’Ajuntament de Barcelona 
va imposar el febrer de 2012 
“condicions més transparents 
SHU� DOV� ÀUDLUHVµ� HQ� O·DFRUG�
marc que regeix la cessió de 
l’espai, expliquen portaveus 
municipals. Així, han de fer 
arribar a tots els participants, 
DPE� MXVWLÀFDQW� GH� UHFHSFLy��
els preus de cada servei, per 
evitar possibles tractes de fa-
vor. També va instituir un cà-
non que la FECAC ha de pagar 
per l’espai cedit en funció del 
QRPEUH�GH�ÀUDLUHV��/·DQ\�SDV-
sat van ser uns 26.000 euros. 
En cas de contractar la nete-
ja, seguretat i lavabos a tra-
YpV� GH� O·$MXQWDPHQW� �ÀQV� DUD�
no ha estat així-, els costaria 
aproximadament 70.000 euros 
i haurien de pagar el 30% per 
DYDQoDW�L�HO�����GXUDQW�HOV����
dies posteriors. “L’acord-marc 
de 2005 només establia que 
la FECAC pagava les estacions 
transformadores i les deixava 
allà al Fòrum perquè les apro-
ÀWHVVLQ� DOWUHV� DFWLYLWDWVµ�� OD-
menta l’actual consistori.

La Fundació s’emancipa

“A partir d’ara la Fundació 
demanarà les seves pròpies 
subvencions per a activitats i 
manteniment, i la Federació 
que demani les seves”, ad-
verteix Joaquín Moreno. És un 
dels 16 patrons de l’entitat, 
que presideix Antonio Game-
ro. Onze són càrrecs vitalicis i 
els altres 5, temporals. Tenen 
també una junta, de sis perso-
nes, quatre de les quals vitalí-
cies. Moreno admet que va ser 
creada per García Prieto “per 
facilitar l’arribada de subven-
cions”, però anuncia que cre-
aran un programa d’activitats 
nou i que la seva funció serà 
“vetllar perquè el rendiment 
de la Feria arribi a les enti-
tats”. Elles, però, “no tenen 
potestat” per decidir què fa o 
qui dirigeix la Fundació. “No 
és despotisme, és que les fun-
dacions funcionen així!”, es 
defensa el patró. “No obstant, 
inclourem com a patrons tem-
porals algunes entitats esco-
llides, perquè n’hi ha un grup 
que estan molt d’acord amb el 
que fem”, continua. “És que 
hi ha entitats i entitats: les 
que estem a la Feria i les que 
vénen a les assemblees quan 
HOV�FRQYpµ��DFXVD��$ÀUPD�TXH�
atendran “totes les entitats 
que els demanin de formar 
part de la Fundació” a partir 
de l’estiu.

A la Federació, Salinero no 
troba sentit a aquesta arqui-
tectura: “Era una eina de la 
FECAC per aconseguir avan-
WDWJHV�ÀVFDOV��DL[t�TXH�HO�PpV�
lògic seria que fos controlada 
per qui l’ha creada”. “Els pa-
trons els va posar a dit Gar-
cía Prieto, eren els membres 
de la seva Junta”, assegura. 
“Aquí el poder l’han de do-
nar les entitats quan voten, 
i prou”, critica. “I la majoria 
està en contra seva perquè no 
HOV�PHUHL[�FRQÀDQoD�XQD�JHQW�
que porta 20 o 25 anys ma-
nant amb García Prieto i ara 
van d’impol·luts”, carrega.

� vE dE lA pàgINA 6
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EloI lAtoRRE

Al cor de la Zona Franca, perdut 
entre instal·lacions industrials i 
amagat de la vista de la ciutada-
nia, s’hi erigeix des de fa vuit anys 
un equipament abastament denun-
ciat per organitzacions de drets 
humans. És el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers (CIE) l’espai on 
es reclouen els immigrants que són 
trobats sense permís de residència 
en regla mentre se’ls tramita l’or-
dre judicial d’expulsió. Entitats 
com SOS Racisme, Migra Studium, 
la Federació d’Associacions de Ve-
ïns de Barcelona (Favb) o les que 
s’apleguen a la campanya Tanquem 
els CIE fa anys que en demanen el 
tancament, ja que entenen que es 
tracta d’un illot sense llei en el 
qual es vulneren amb impunitat i 
sense mecanismes de control els 
drets humans més bàsics.

7HUFHUD�YtFWLPD�PRUWDO�DO�&,(
La recent mort d’un ciutadà d’ori-
gen armeni -tercera víctima al CIE 
des del 2010- sumada a la càrrega 
d’agents antidisturbis de la Policia 
espanyola a l’interior de les instal-
lacions, la nit de Cap d’Any, arran 
de la qual diversos interns han 
denunciat patir lesions, ha revifat 
les denúncies sobre el tracte i les 
vexacions que pateixen els im-
migrants al CIE i també la manca 
de transparència per esbrinar què 
hi passa a dins. Aramis Mankuyan, 
conegut com Alik, va morir el 5 de 
GHVHPEUH�PHQWUH�HUD�FRQÀQDW�D�OD�
cel·la d’aïllament del CIE. Diversos 
testimonis han assegurat que va 
ser colpejat i que se’l va sentir cri-
dar durant hores sense que ningú 
l’atengués. L’incident va provocar 
una vaga de fam de protesta d’un 
grup interns.

El CIE de la Zona Franca va ser 
inaugurat l’any 2006, per substituir 

un altre espai molt precari situat 
al soterrani de la comissaria de la 
Verneda. La Delegació del Govern 
central va intentar vendre el nou 
equipament com una instal·lació 
confortable, però el cert és que 
“malgrat no ser un centre peni-
tenciari, l’estructura és totalment 
carcerària, cosa que condueix a 
estigmatitzar les persones immi-

grants”, explica un portaveu de 
la campanya Tanquem els Centres 
d’Internament d’Estrangers, que 
detalla que les cel·les estan se-
parades per barrots i les visites 
de familiars tenen lloc a través de 
mampares aïllants.

Aquesta plataforma es va cons-
tituir l’any 2012 arran de la mort 
del jove guineà Idrissa Gallo al CIE 
per problemes respiratoris. Diver-
sos testimonis van assegurar que, 
malgrat les seves queixes, no havia 
rebut cap atenció mèdica. Justa-
ment la precarietat de l’assistèn-
cia sanitària, agreujada per la ca-
rència d’intèrprets, és una de les 
queixes de molts interns i de les 

ONG. També denuncien la manca 
de lavabos a les habitacions, que 
estan tancades durant la nit; l’es-
tricte règim de visites, limitades 
a quinze minuts, o la manca d’un 
programa d’activitat, que fa que 
HOV�FRQÀQDWV�DO�&,(�PDWLQ�OHV�KRUHV�
sense res a fer.

Desemparament jurídic

Amb tot, el més greu és el desem-
parament jurídic dels interns a qui 
ningú no informa dels seus drets 
ni la seva situació legal. També és 
habitual que l’ordre d’expulsió es 
comuniqui sense l’assistència de 
traductors ni lletrats. Un portaveu 
de Tanquem els CIE assenyala, a 
més, que és corrent expulsar per la 
via ràpida els interns que han de-
nunciat agressions o que es presten 
com a testimoni judicial per algun 
incident. Així hauria passat amb un 
marroquí que el 31 de desembre va 
denunciar la fractura d’una cama 
pels cops dels antidisturbis, que 
hauria estat deportat de forma ex-
peditiva al seu país d’origen el 22 
de gener.

Cal tenir en compte que la gran 
majoria d’interns als CIE no tenen 
causes penals pendents, sinó que 
simplement han estat enxampats 
sense permís de residència a Es-
panya, de manera que, en el pit-
jor dels casos, haurien comès una 
falta administrativa. I d’aquests, 
la meitat no acaben sent expul-
sats, sinó que passat el període 

màxim de 60 dies son posats en 
llibertat de la mateixa manera 
que van ser retinguts: sense cap 
explicació.

L’última reforma de la Llei d’es-
trangeria, de l’any 2009, preveia 
que cada centre d’internament 
d’estrangers (n’hi ha set a tot l’Es-
tat) passés a estar sota tutela d’un 
jutjat d’instrucció. A Barcelona 
aquesta directriu es va implemen-
WDU�WDUG�L�PDODPHQW�L�ÀQV�O·HVWLX�GH�
l’any passat no va arribar un acte 
judicial en el qual dictaminaven 
que els advocats dels interns i els 
representants de SOS Racisme i Mi-
gra Studium podien accedir al CIE 
durant l’horari de visita sense de-
manar cita prèvia. Fins aleshores 
se’ls posava tota mena d’impedi-
ments per fer-ho. Des de la direc-
ció del centre sempre s’ha posat 
molt d’èmfasi en mantenir el CIE 
apartat de la mirada de l’opinió 
pública. Un any abans s’havia de-
negat l’entrada al Síndic de Greu-
ges. El passat 10 de gener, un grup 
de diputats al Parlament i l’euro-
diputada dels Verds alemanys Ska 
Keller es van haver de fer passar 
per familiars d’interns per poder 
accedir a l’equipament, ja que no 
se’ls va deixar entrar com a repre-
sentants públics.

Cal tenir en compte que els 
centres d’internament d’estran-
gers no disposen encara d’un 
reglament de funcionament tal 
com preveu la llei, de manera 
que el règim intern depèn de la 
discrecionalitat de cada director 
i no és públic. El Ministeri s’ha 
compromès a tenir-lo enllestit 
en pocs mesos. Tanquem els CIE, 
però, considera que el reglament 
és també “una operació d’imatge 
que més enllà d’un canvi de nom 
-ara es parla de Centre d’Estada 
Controlada d’Estrangers (CECE)- 
no garantirà una millora dels 
drets de les persones retingudes”. 
Segons aquesta plataforma, el 
que cal, més que regular-los, és 
que desapareguin per sempre.

El CIE, presó sense 
llei a la Zona Franca
La recent mort d’un 
ciutadà d’origen 
armeni i una batussa 
amb intervenció de 
la policia espanyola 
saldada amb diversos 
ferits han tornat a 
alimentar les veus que 
reclamen el tancament 
del centre on són 
retinguts a Barcelona 
els immigrants sense 
papers a l’espera de 
l’expulsió

Arran dels últims incidents, l’alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, ha fet algunes 
declaracions mostrant la seva preocupació 
sobre la situació al Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca i diu que ha 
demanat al Govern central hora per visitar-lo. 
Més enllà dels gestos de bona voluntat, en el 
plenari municipal del gener, la suma dels vots 

de CiU i PP va permetre rebutjar una proposta 
plantejada pel grup d’ICV-EUiA que reclamava 
crear una comissió municipal d’estudi sobre el 
tracte als interns i el respecte als drets humans 
a l’interior del CIE. El regidor convergent Jordi 
Martí va argumentar al plenari que “la comissió 
QR�VHUYLULD�SHU�D�UHV�SHUTXq�O·$MXQWDPHQW�QR�Wp�
FRPSHWqQFLHV�HQ�SROtWLFD�LPPLJUDWzULDµ�

L’Ajuntament se’n renta les mans

ANNA CARlotA

(O�&HQWUH�G·,QWHUQDPHQW�G·(VWUDQJHUV�GH�OD�=RQD�)UDQFD�HVWj�DPDJDW�GH�OD�YLVWD�GH�OD�FLXWDGDQLD

OEls CIE no disposen 
d’un reglament de 
funcionament com 
preveu la llei, tot 
depèn de cada director

En 5
paraules

Els bancs no paguen
Desnonen i expulsen del seu 
habitatge aquells que no poden 
pagar les hipoteques. Es queden 
els seus pisos i el primer que 
fan és no pagar les quotes de 
les comunitats de propietaris. 
Els bancs tenen pendent de 
pagament per aquest concepte 
342 milions d’euros. Un 
veritable escàndol.

Solidaritat amb Panrico
Els treballadors i treballadores 
de Panrico porten des de 
l’octubre passat de vaga. Una 
llarga lluita per plantar cara als 
acomiadaments massius (234) 
i unes retallades salarials que 
arriben al 18%. L’empresa és 
insaciable i els ha denunciat 
per danys i perjudicis reclamant 
milions d’euros per les 
“pèrdues” que li suposa la vaga. 
Inaudit. En diferents barris s’han 
celebrat actes de suport i s’està 
col·laborant amb la caixa de 
resistència. La lluita de Panrico 
és un exemple per a la societat 
i mereix tota la solidaritat. Ni 
Donuts ni Bollycaos: boicot!

Per l’ensenyament públic
L’assemblea de treballadors 
i docents de l’ensenyament, 
juntament amb els sindicats, 
organitzen del 24 al 29 de 
PDUo�XQD�VHWPDQD�GH�OOXLWD�
per l’ensenyament públic 
durant la qual es realitzaran 
diverses activitats als centres 
escolars (assemblees, 
xerrades, cercaviles, tallers de 
SDQFDUWHV�����L�TXH�ÀQDOLW]DUj�
amb una gran manifestació el 29 
GH�PDUo�TXH�V·LQLFLDUj�D�OHV����
KRUHV�D�SODoD�8QLYHUVLWDW�

Un castell amb peatge
Després d’instaurar el 
pagament per entrar al parc 
Güell i a l’Hospital de Sant 
Pau, l’Ajuntament acaba 
d’aprovar en temps rècord la 
privatització del castell de 
Montjuïc. L’entrada normal 
costarà 5 euros. L’excusa 
aquesta vegada és que es 
fa per preservar la memòria 
històrica. Per visitar el lloc on 
va ser afusellat el president 
Companys haurem de pagar. La 
gestió s’ha donat a l’empresa 
Magna Cultura, presidida 
per Artur Diart, germà del 
president de la Corporació de 
Mitjans Audiovisuals.

Recuperació del mural 
contra la SIDA
El passat 27 de febrer es va 
portar a terme la recuperació del 
mural “Tots junts podem aturar 
la SIDA” que fa 25 anys va pintar 
al Raval Keith Haring, artista 
referent de la cultura popular 
undergroung. Ha sigut reproduït 
pinzellada a pinzellada per 
l’equip de restauració del Macba.

‘Cafeambllet’, absolt
L’Audiència de Barcelona ha 
tombat la condemna als editors 
de la revista Cafè amb Llet 
per penjar a internet el vídeo 
“El més gran robatori de la 
història”. La sanitat catalana 
té un problema: la corrupció. 
El tribunal considera que la 
denúncia que fa la revista 
sobre aquesta realitat no és un 
delicte. Els empara el dret a la 
llibertat d’expressió. El vídeo 
es podrà tornar a veure i la 
multa ha estat anul·lada.
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No le llames recortes, 
llámale racismo

luIs CAldEIRo

El día 28 de noviembre de 2013, 
un diario de referencia como El 
País publicaba un suplemento 
PRQRJUiÀFR� GHGLFDGR� D� OD� 6DOXG�
denominado Notable a la sanitat 
catalana. Bajo el título Sanitat 
per a tothom, comenzaba así: “El 
Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) és el garant de les prestacions 
sanitàries públiques. El sistema 
VDQLWDUL� FDWDOj� IXQFLRQD� DPE� À-
QDQoDPHQW� S~EOLF�� JDUDQWHL[� FR-
bertura universal i hi té accés tota 
la ciutadania de Catalunya”. Y por 
si quedaban dudas, el subtítulo re-
machaba: “El CatSalut garanteix 
una sanitat pública, universal i 
equitativa a Catalunya”.

Uno, que se creía habituado a 
las mentiras de la casta (que no 
clase) política, debe de conservar 
aún cierta capacidad de asombro, 
pues no pudo reprimir una punza-
da en el estómago al leer la frase 
garanteix cobertura universal i hi 

té accés tota la ciutadania de Ca-
talunya. Y es que, perdonen, hay 
mentiras que rozan la infamia. 
Porque a 28 de noviembre, fecha 
de la publicación del suplemento, 
había transcurrido ya un año y dos 
meses desde la promulgación, el 
1 de septiembre de 2012, de la 
Instrucción 10/2012 de la Gene-
ralitat de Catalunya, que excluía 
precisamente de la supuesta sani-
tat pública, universal i equitativa 
a Catalunya a aquellas personas 
que no estuvieran empadronadas 
“en cualquiera de los municipios 
de Cataluña por un período con-
tinuado, al menos, de tres me-
ses inmediatamente anterior a la 
presentación de la solicitud de 
reconocimiento de acceso a la 
asistencia sanitaria de cobertura 
pública del CatSalut”, según reza 
la propia Instrucción. Mala noticia 
para un inmigrante sin papeles re-
cién llegado. Porque sin un padrón 
de, como mínimo, tres meses de 
antigüedad, no podrá solicitar la 
tarjeta sanitaria individual (TSI) 
y, por consiguiente, tampoco la 
cobertura sanitaria del CatSalut. 
A lo sumo podrá recibir asistencia 

médica gratuita por embarazo o 
si acude a Urgencias. ¿Que quiere 
más servicios? Deberá pagarlos. La 
única manera de escapar al casti-
go es ser menor de edad: quedará 
entonces homologado a la catego-
ría de ciudadano de primera clase, 
y por tanto, recibirá la atención 
de que goza el conjunto de la po-
blación.

Podría ser peor

No, no pongan aún el grito en el 
cielo, que todavía tendremos que 
dar “gracias” por esta legislación 
tan “benigna”. Porque resulta 
que la Instrucción 10/2012 suavi-
]D�� DXQTXH� VHD� tQÀPDPHQWH�� XQ�
real-decreto ley anterior del go-
bierno central -de 24 de abril de 
2012- que ni siquiera contempla el 
requisito del empadronamiento: 
todo inmigrante irregular mayor de 
edad sólo tiene derecho a atención 
médica gratuita en caso de emba-
razo o de acceso a Urgencias. Sin 
paliativos. Y el ejecutivo español, 
TXH�SDUD�PD\RU�FLQLVPR�HV�ÀUPDQWH�
de la Carta Social Europea (donde 
se recoge el derecho a la salud de 
todos los ciudadanos, sin distinción 
de estatus legal), insiste en que el 
acceso a Urgencias garantiza ese 
derecho. “Las Urgencias no bastan 
para salvaguardarlo”, desmiente 
Pierre Verbeeren, director general 
de Médicos del Mundo en Bélgica. 

“Porque además cada país tiene 
una concepción distinta sobre qué 
es una urgencia”. 

Y así es, efectivamente: según 
el citado real-decreto ley, la urgen-
cia deberá ser “por enfermedad 
grave o accidente”. Así que olví-
dese de acudir a Urgencias por, su-
pongamos, un simple dolor de mu-
elas y pretender que no le cobren. 
Ni que decir tiene que el Consejo 
de Europa -órgano encargado de 
velar por los derechos humanos en 
47 países del continente- acaba de 
juzgar ilegales estas normativas de 
exclusión de la sanidad universal.

Hecha la ley, hecha la trampa

Y uno, que ingenuamente pensaba 
que al menos los inmigrantes irre-
gulares con tres meses de empa-
dronamiento gozarían de la misma 
atención médica que cualquier 
catalán, se encuentra con gente 
como Blanca de Gispert, que es 
médico de familia y miembro de 
la Plataforma para una Atención 
Sanitaria Universal en Cataluña 
(PASUCAT). “Entre los profesiona-
les de la medicina hay diversidad 
de actitudes” -comenta- “desobe-
diencia a la norma, acatamiento…
pero lo cierto es que el mundo 
de la atención primaria se movi-
lizó mucho contra el real-decreto 
cuando se promulgó”. Y aunque 
DÀUPD�TXH�´VRQ�PXFKRV�ORV�PpGL-

cos que no están dispuestos a de-
jar de atender a los pacientes que 
hasta ahora atendían”, denuncia 
que “lo que a menudo sucede es 
que el enfermo ni siquiera llega a 
la consulta”. ¿El motivo? “Se pier-
de en el entramado burocrático 
previo al acceso a la visita médi-
ca”. La raíz del mal está, asegura, 
en la propia ley. “La normativa, 
tanto estatal como autonómica, 
es compleja, y ello hace que mu-
chos administrativos de hospitales 
y ambulatorios no la conozcan en 
profundidad. Y además es ambi-
gua, lo que provoca confusiones y 
arbitrariedad a la hora de aplicar-
la”. Si además tenemos en cuenta 
TXH�HO� SHUÀO� GHO� VROLFLWDQWH�HV� HO�
de una persona en situación legal 
irregular, con miedo a la deporta-
ción, desconocedora del idioma y 
que no se aclara con el papeleo 
necesario para obtener la tarje-
ta sanitaria, es más que probable 
que se produzcan injusticias.

En cuanto al personal adminis-
trativo, cree que “en general es 
colaborativo”. Sin embargo denun-
cia que “muchas veces desde la ad-
ministración, y en ocasiones desde 
los propios profesionales, se lanzan 
mensajes disuasorios contra el in-
migrante irregular”. “Mensajes” 
que “quiere creer” que son casos 
aislados y que consisten en “ad-
vertir a los inmigrantes de que sin 
tarjeta no van a ser atendidos” e 
incluso “de que si no pagan una fac-
tura por ser atendidos en Urgencias 
entrarán en un listado de Morosos 
o tendrán problemas para su regu-
larización en el país”. “Quizá sean 
casos extremos”-remacha- “pero 
QR� GHMDQ� GH� SRQHU� GH� PDQLÀHVWR�
que hay un problema”. Un proble-
ma como el que -tal vez- llevó al 
senegalés Alpha Pam, de 28 años, a 
morir el 21 de abril de 2013 en Ma-
llorca, víctima de una tuberculosis. 
Tras acudir a un ambulatorio, se le 
derivó a un hospital para ser visita-
do en Urgencias. Tardó un mes en 
acudir. ¿Culpa suya o de un sistema 
laberíntico e inhumano?

Mientras el 6HUYHL�
&DWDOj�GH�OD�6DOXW 
asegura que el sistema 
sanitario garantiza la 
“cobertura universal”, 
ya ha pasado más de 
un año desde que se 
ha hecho efectiva la 
exclusión de una parte 
de la población de la 
sanidad pública

Para combatir la segregación sanitaria han surgido los 
denominados “Grupos de Acompañamiento”, compuestos 
SRU�YROXQWDULRV�TXH�DFRPSDxDQ�D�ORV�H[FOXLGRV�HQ�FLHUWRV�
trámites burocráticos y se entrevistan con los profesionales 
GH�OD�6DQLGDG��PpGLFRV��GLUHFWRUHV�GH�DPEXODWRULRV��SDUD�
sugerirles que practiquen la desobediencia a la ley. Uno 
de estos grupos se presentó el pasado 14 de febrero en 
el CAP de Maragall, tal como recoge la fotografía, para 
entrevistarse con su directora. Quienes precisen de estos 
grupos o deseen sumarse a ellos, pueden consultar la web: 
http://espaicoordinacio/josi/grups

La sociedad se organiza

dANI CodINA

9ROXQWDULRV�GH�XQ�´JUXSR�GH�DFRPSDxDPLHQWRµ�HQ�HO�&$3�GH�0DUDJDOO��/RV�DFWLYLVWDV�VH�HQWUHYLVWDQ�FRQ�ORV�
profesionales de los centros para sensibilizar sobre el problema de la exclusión sanitaria

OAunque muchos 
profesionales no están 
dispuestos a aplicar la 
norma, los enfermos no 
llegan a la consulta

En 5
paraules

Privatitzant la ciutat
Continua la venda de la 
ciutat al millor postor. Els 26 
aparcaments més rentables de 
la ciutat es privatitzen amb 
els vots de CIU i PP. Es crea 
l’empresa BAMSA, amb un 60% 
de capital privat. L’Ajuntament 
ingressarà 115 milions d’euros 
que -diu- destinarà a la 
construcció de 1.000 habitatges 
GH�SURWHFFLy�RÀFLDO��(O�SDVVDW�
mes d’agost es va vendre 
centenars d’habitatges públics 
a uns fons “voltor” d’inversions 
madrileny. A qui volen enganyar?

A favor de l’avortament
3.000 persones es van manifestar 
davant la Delegació del Govern el 
passat dissabte 14 de febrer per 
UHLYLQGLFDU�TXH�QR�HV�PRGLÀTXL�
l’actual llei de l’avortament. 
L’acte va continuar en forma de 
manifestació per Via Laietana. La 
defensa de l’avortament lliure i 
gratuït serà el motiu central dels 
DFWHV�G·DTXHVW���GH�PDUo�

(O�FXOHEURW�GH�O·HGLÀFL�(VWHO
El grup hindú Platinum States 
ha comprat l’antiga seu de 
Telefónica de l’avinguda Roma 
per 56 milions. Els venedors, 
Renta Corporation, han sigut 
HOV�EHQHÀFLDWV�G·XQD�RSHUDFLy�
especulativa que ha comptat 
amb l’assessorament del despatx 
Garrigues. El nou propietari 
ha anunciat que construirà 
habitatges d’alt stànding i la 
inversió rondarà els 45 milions 
d’euros. ¿Acabarà aquí el 
FXOHEURW�GH�O·HGLÀF�(VWHO"

El ‘cas Adigsa’, al jutjat
Ho va denunciar Pasqual Margall 
el 2005 quan va dir allò del 
“vostès tenen un problema 
que es diu 3%”, destapant el 
cas Adigsa. El Fiscal en Cap 
de Catalunya va obrir una 
investigació sobre el pagament 
de comissions per l’empresa 
pública. 9 anys després, el 
Jutjat d’Instrucció número 
3 acusa set alts càrrecs de 
PDOYHUVDFLy��IUDX��WUjÀF�
G·LQÁXqQFLHV��SUHYDULFDFLy�L�
falsedat documental. La Fiscalia 
sol·licitarà penes de presó per 
als implicats. Quedem pendents 
de veure com acaba la història.

Samaranch, sense carrer
La mobilització de nombroses 
entitats de la ciutat, entre elles 
la Favb, ha obligat l’Ajuntament 
a retirar la proposta del PP de 
donar el nom de l’avinguda 
de l’Estadi Olímpic al polític 
franquista i marxant del Comitè 
Olímpic Juan Antonio Samaranch. 
5HFWLÀFDU�pV�GH�VDYLV��3DUODQW�GH�
reconeixements, CIU i PP han 
tombat la proposta de retirar 
la Medalla d’Or de la ciutat a la 
Infanta imputada.

Urinaris públics
En una entrevista la periodista 
de La Vanguardia Meritxell 
M. Pauné pregunta al tinent 
d’alcalde Antoni Vives pels 
urinaris públics, i la seva 
resposta és contundent: “Crec 
que a Barcelona no hi ha 
necessitat d’urinaris públics”. 
En comentar-li que només obren 
D�OD�QLW���FDELQHV��HV�UHDÀUPD��
“S’entén que els lavabos públics 
són per als que no estan a casa. 
+L�KD�FDSDFLWDW�VXÀFLHQWµ��
Sembla que Vives gaudeix d’una 
pròstata molt saludable.
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Un menjador social per 
alimentar la cooperació
Més enllà de les fredes estadístiques que situen 
Can Peguera com un dels barris més pobres de 
la ciutat, s’amaga una crua realitat: els seus 
habitants passen gana. Per mirar de pal·liar-
ho, l’Associació de Veïns està impulsant amb 
altres entitats el projecte d’un menjador social 
DPE�YROXQWDW�GH�FRKHVLy�L�GLJQLÀFDFLy�VRFLDO

dANIEl gomIs

Situat al districte de Nou Barris i a 
tocar del Turó de la Peira, Can Pe-
guera és un barri d’habitatge social 
modelat per un pintoresc conjunt 
de cases baixes on viuen famílies 
que tot i les relativament assequi-
bles condicions de lloguer, les es-
tan passant magres per fer front a 
les necessitats més primàries i po-
der subsistir mes a mes. No en va, 
OHV� [LIUHV� RÀFLDOV� GH� O·$MXQWDPHQW�
l’assenyalen com una de les zones 
amb la renda per càpita més baixa 
de tota la ciutat.

Davant dels estralls que està 
causant la crisi, l’Associació de 
Veïns, junt amb d’altres entitats i 
YHwQV�GHO�EDUUL��YD�FRPHQoDU�ID�XQ�
SDUHOO�G·DQ\V�D�FHQWUDU�HVIRUoRV�HQ�
concebre un projecte que ajudés 
a alleugerir una mica la palpitant 
situació de pobresa. Després de 
diverses valoracions, es van acabar 
inclinant per l’opció d’un menjador 
social que, a part de garantir l’ac-
cés bàsic a l’alimentació, es creu 
que podrà funcionar també com 

un important element de cohesió i 
dinamització social dins del barri. 
Segons el president de l’Associació 
de Veïns, Pep Ortiz: “Volem que 
quedi ben clar que aquest menja-
dor l’entenem com una qüestió de 
dret i no pas com un acte de cari-
tat”. Un dret amb la corresponent 
SRVVLELOLWDW�G·LPSOLFDFLy�L�GLJQLÀFD-
FLy� GHOV� VHXV� EHQHÀFLDULV�� MD� TXH�
tal com afegeix el mateix Ortiz: 
“Molts dels veïns més afectats per 
la duresa de la crisi se senten cul-
pables d’haver-se quedat a l’atur 
o estar cobrant unes pensions mí-

nimes després de tota una vida 
treballant, cosa que fa que sovint 
amaguin la seva realitat i es reclo-
guin a casa. Volem que se n’adonin 
que són víctimes i no culpables, i 
que tenen molt per oferir”.

Així, les entitats signants del 
manifest “A Can Peguera hi ha 
gana”, que es va presentar a princi-
pis de l’estiu passat per visibilitzar 
la crua realitat que es viu al barri, 
coincideixen a l’hora d’assenyalar 
que la intervenció social s’ha de fer 
des del respecte i la proximitat. I 
per això creuen necessària tant la 
coordinació amb els serveis socials 
com el compromís dels veïns i veï-
QHV�SHU�UHIRUoDU�OHV�UHODFLRQV�HQWUH�
tots i evitar d’aquesta manera una 
exclusió social encara més gran de 
la que ja ha provocat la crisi.

0LWMj�PpV�TXH�ÀQDOLWDW
Així doncs, més enllà de la funció 
d’un banc d’aliments, la intenció 
és que el futur menjador social es 
converteixi en un mitjà perquè la 
gent més necessitada pugui recu-
SHUDU� XQD� HVSXUQD� G·HVSHUDQoD��
millorar la seva situació personal 
deixant de passar gana, però so-
bretot, tenint també l’oportunitat 
d’aportar el seu granet de sorra 
per millorar la situació del barri. En 
aquest sentit, els responsables de 
la iniciativa consideren que tothom 
pot tenir coses a oferir per sentir-se 
útil; ja sigui gent gran, explicant 
per exemple contes als més petits 
o transmetent la història del barri, 
o gent de mitjana edat, que poden 
DSURÀWDU�OHV�VHYHV�KDELOLWDWV�FRP�D�
pintors, lampistes, etc. per fer fa-
vors a qui necessiti els seus serveis. 
A més, sempre existeix també la 
possibilitat de donar un cop de mà 
en la logística i organització que de 
ben segur requerirà el mateix men-
jador. Tot i que es veu molt clara 
la potencialitat del projecte com 
a motor de canvi, no s’espera però 
que sigui una missió fàcil d’aconse-
guir de seguida una bona participa-
ció, perquè tal com preveuen els 
seus impulsors, aquests molt possi-

EOHPHQW�KDXUDQ�GH�FRPHQoDU�DQDQW�
casa per casa per donar-lo a conèi-
[HU�L�DQDU�JHQHUDQW�DL[t�OD�FRQÀDQoD�
necessària per a la mobilització de 
tota aquesta gent que ara pateix 
l’escassetat en silenci.

Val a dir que, actualment, per 
DWHQGUH� HVWULFWDPHQW� OHV� GLÀFXO-
tats d’accés al menjar, ja s’estan 
repartint aliments des de la par-
ròquia de Sant Francesc Xavier 
(en l’últim any i mig pràcticament 
s’ha doblat el número de famílies 
usuàries), així com a través dels 
serveis socials situats al carrer de 
la Selva, i també es pot accedir a 
un menjador per a gent gran al ca-
sal d’avis de Pi i Molist, tot i que 
en aquests moments es troba ple. 

També existeixen els “àpats en 
companyia” per a la gent amb un 
grau de dependència que els impe-
GHL[�GHVSODoDU�VH�L�OHV�EHTXHV�SHU�
al menjador dels més petits, que 
permeten reduir despeses, encara 
que igualment moltes famílies no 
hi poden accedir. Un grapat de re-
cursos que, no obstant, davant la 
PDJQLWXG�GHO�TXH�HV�SRW�TXDOLÀFDU�
sense embuts com a tragèdia soci-
DO��UHVXOWHQ�LQVXÀFLHQWV�

Llum verda d’incerta durada

/D� FRQÀUPDFLy� GHO� QRX�PHQMDGRU��
que es preveu ubicar en el Casal 
GH�JHQW�JUDQ�SUz[LP�D�OD�SODoD�GH�
Sant Francesc Xavier, no ha estat 
EXIDU�L�IHU�DPSROOHV��MD�TXH�ÀQV�ID�

poc ni tan sols comptava amb el su-
port del Districte -que adduïa que 
en aquesta línia ja existien alguns 
d’aquests recursos considerats com 
D�LQVXÀFLHQWV���'H�IHW��HO�PHQMDGRU�
arrencarà gràcies a una partida de 
15.000 euros provinent dels fons 
de la vaga de funcionaris, treba-
lladors que han decidit contribuir 
amb aquests diners no pagats per 
l’Administració al projecte i que 
permetran posar-lo en marxa en un 
termini de sis mesos. Per assegu-
rar-ne la continuïtat, ara els toca 
mullar-se a les administracions.

És per això que l’activista ve-
ïnal Pep Ortiz reclama també un 
compromís de suport econòmic 
de llarga durada per fer front a 
unes necessitats que segons to-
tes les previsions no deixaran de 
créixer: “L’Administració no posa 
ni un euro, per tant el que en el 
fons demanem és que se’ns retorni 
allò que els ciutadans paguem amb 
els nostres impostos, allò que és 
nostre”. Una lògica tan indiscuti-
ble i lapidària com aquesta altra: 
“Aquest projecte és important, 
però només podrà cobrir una petita 
part d’aquesta situació de pobre-
sa amb moltes branques. Cada cop 
hi ha més gent que no pot assumir 
el cost del transport públic, dels 
serveis energètics... La nostra mo-
bilització també vol evidenciar la 
gran necessitat de dur a terme una 
actuació conjunta a gran escala”.

El passat 11 de gener els veïns de Can Peguera van 
organitzar un caldo comunitari per recordar i denunciar que 
HO�EDUUL�VHJXHL[�SDVVDQW�JDQD��D�OD�IRWR���/·DFWH��D�SDUW�GH�
donar suport a la creació del nou menjador social, també va 
servir per fer més visibles els nombrosos casos de famílies 
DPE�JUHXV�GqÀFLWV�GH�UHFXUVRV�SHU�IHU�IURQW�D�OHV�QHFHVVLWDWV�
més bàsiques. Qui més qui menys, tothom al barri està 
patint de manera molt propera els efectes de l’actual situació 
GH�SREUHVD��WDO�L�FRP�UHFRQHL[HQ�GHV�GH�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV��
on també asseguren que, si cal, seguiran organitzant més 
accions reivindicatives per agilitzar el projecte de menjador 
gestionat per la gent del barri.

‘Caldo’ reivindicatiu

IvAN oRtIz

(O�EDUUL�GH�&DQ�3HJXHUD�YD�RUJDQLW]DU�XQ�´FDOGR�UHLYLQGLFDWLXµ�HO�SDVVDW����GH�JHQHU

OCan Peguera demana 
al Districte de Nou 
Barris implicació per 
assegurar-ne 
la continuïtat

La PAH fa cinc anys La Carboneria, viva
REdACCIó

La periodista Clara Blanchar publicava a El 
País del passat diumenge 23 de febrer un am-
pli reportatge sobre “el moviment reivindica-
WLX�PpV�HÀFDoµ��)D�FLQF�DQ\V��HO����GH�IHEUHU��
se celebrava la primera assemblea d’afectats 
SHU�OD�KLSRWHFD��&RPHQoDYD�XQD�OOXLWD�FRQWUD�
el poder de la banca, les seves mentides i les 
seves estafes. El treball realitzat ha estat 
molt valuós, però per damunt de les xifres 
s’ha de destacar que la PAH ha aconseguit una 
cosa molt important: que els afectats perdes-
sin la por. El desembre de 2010 es va parar el 

primer desnonament. Però els números també 
són aclaparadors: 209 plataformes creades; 
������GHVQRQDPHQWV�DWXUDWV�����HGLÀFLV�RFX-
pats; 1.049 persones reallotjades; centenars 
de dacions en pagament; 1 milió i mig de sig-
natures que van obligar el PP a acceptar la Ini-
ciativa Legislativa Popular. El problema conti-
nua. Entre els mesos de gener i juny de 2013 
HO�QRPEUH�GH�OODQoDPHQWV�KD�VLJXW��GH���������
segons el Banc d’Espanya. Els objectius estan 
clars i segueixen més vigents que mai. Que 
s’aturin els desnonaments, cancel·lació de la 
totalitat del deute amb el lliurament de l’ha-
bitatge i implantació de lloguers socials.

REdACCIó

6·KD�GLW�SHU�DFWLYD�L�SHU�SDVVLYD��HOV�HGLÀ-
cis es construeixen per complir una funció 
social. La Carboneria, centre social ocupat 
del carrer Urgell amb Floridablanca es-
WDYD� HQ� XQ� HGLÀFL� TXH� SRUWDYD� DQ\V� EXLW��
sense habitar, sense activitat. Un grup de 
persones el van ocupar fa 5 anys per con-
vertir-lo en un centre social que ha desen-
volupat desenes d’activitats a un barri del 
qual en formava part, com així ho va dir 
públicament l’AV de Sant Antoni. El propi-
HWDUL�GH� O·HGLÀFL��)%(;��XQD�GH� OHV�SULQFL-

pals promotores immobiliàries espanyoles 
(ara en concurs de creditors), va presentar 
la denúncia, darrere de la qual, com sem-
pre, hi havia un banc. Va arribar el dia i, en 
nom de la llei (amb minúscules), els Mossos 
d’Esquadra van complir ordres i van desa-
llotjar. La casa va quedar buida i els seus 
habitants, sense un espai per realitzar les 
DFWLYLWDWV��(Q�GHÀQLWLYD��XQ�EDUUL�PHQ\V�YLX�
i menys actiu. La reacció no es va fer es-
perar. No s’havia pogut aturar el desallot-
jament i la solidaritat va prendre forma de 
manifestació, en la qual centenars de veïns 
i veïnes hi van participar. 
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NéstoR bogAjo  

EugENI mAduEño

´/HV�FKLÁD��%DVWD�FRQ�DFHUFDUVH�D�
los juzgados cuando salen a tomar 
café, para ver cómo andan todos 
juntos, bamboleándose despacio, 
como si se les pudiese caer de la 
cabeza la justicia; como si ésta 
fuese una corona de difícil equili-
brio. Jueces estrella y no estrella; 
no todos, pero sí más de la mitad. 
El ser humano es así y no hay que 
GDUOH� PiV� YXHOWDVµ�� UHÁH[LRQD�
Mena. No conocía la revista Carrer 
y lamenta echar algún que otro ja-
rro de agua fría. “Soy descreído de 
natural”, advierte.

Se suele decir que la 
justicia es igual para todos.
Lo dice el Rey. Pero no hay 

ninguna evidencia de ello. 
¿Cómo va a ser la justicia 
igual para todos en una so-
ciedad en la que todos somos 
desiguales? La Infanta, para 
el juez, no era igual que otro 
cualquiera. Con ella ha habi-
do un trato esmerado. Empe-
zando por el auto de 200 pá-
ginas: a veces basta con un 
escrito de media página para 
que uno comparezca. Aun-
que quizás el juez no lo haya 
hecho por tener particulares 
miramientos benévolos con 
esta mujer, sino por guardar-
se las espaldas.

Volvamos al mantra de la 
igualdad en la justicia.
Aunque las reglas fuesen 

las mismas para todos, su 
uso es distinto según la capa-
cidad de cada uno. Esto no es 
FRPR�ORV�MXLFLRV�GH�6DORPyQ�R�
GH�6DQFKR�3DQ]D�HQ�OD�tQVXOD�
Barataria: en la justicia ci-
vilizada hay intermediarios. 
Y quien dispone de mejores 
intermediarios tiene mejor 
asistencia. Eso también es 
comercio.

Otro mantra: la 
independencia de la 
justicia. La gente ya no se 
lo cree.
Pues hay que desechar la 

leyenda urbana de que los 
jueces tienen muchas pre-
VLRQHV��6RQ�SURIHVLRQDOHV�FRQ�
VXHOGR�ÀMR�\�XQD�FDUUHUD�TXH�
GXUD�KDVWD�ORV����DxRV��6L�OHV�
tiemblan las piernas, el pro-
EOHPD� HV� GH� VXV� SLHUQDV�� 6L�
están de acuerdo con quien 
les pide que hagan una bar-
baridad, no es sumisión, es 
complicidad. Los jueces no 
VH�YHQGHQ��6H�UHJDODQ��(V�XQ�
dicho del siglo XIX.

¿Qué hay que hacer para 
cambiar la justicia?
No está claro que haya 

que cambiarla. A lo mejor 

“Cambiar la justicia sin cambiar 
la sociedad es una utopía”

José María Mena
([ÀVFDO�MHIH�GH�&DWDOXxD

Jueces sin 

pedestal

José María Mena (Villarcayo, 
%XUJRV��������IXH�ÀVFDO�MHIH�
de la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Cataluña entre 1996 y 
2006, año en que se jubiló. 
Muchos, sin embargo, lo 
recordarán por un episodio 
algo anterior, cuando en 
1984 –y junto con Carlos 
Jiménez Villarejo– se hizo 
cargo de la querella contra 
Banca Catalana, un caso 
que salpicó a Jordi Pujol, 
entonces presidente de la 
Generalitat, y que, tras 
convertirse en una suerte 
de juicio a Cataluña, 
acabaría siendo archivada. 
Mantiene que “hay que 
evitar sacralizar a los jueces 
y su función: se trata de un 
servicio público ordinario, 
como Correos”.

dANI CodINA

-RVp�0DUtD�0HQD�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�OD�HQWUHYLVWD

hay que ocuparla y disponer 
de ese instrumento.

¿Habla de crear tribunales 
populares?
Y lo que hay ahora, ¿qué 

son? Rigurosamente popula-
res. Vivimos en una sociedad 
de clases medias acomoda-
das. O con la frustración de 
no estar acomodadas. Y eso 
VH�UHÁHMD�HQ�ORV�MXHFHV��<D�QR�
proceden de castas selectas. 
6RQ�GH�IDPLOLDV�PiV�R�PHQRV�
modestas y llegan ahí porque 
han hecho con esfuerzo su ca-
UUHUD�\�VX�RSRVLFLyQ��6RQ�JHQ-
te normalita; piensan como 
la gente normal del país. Y 
el país tiene mayoría abso-

OXWD�GHO�33��6L�VH�TXLHUH�TXH�
cambien los jueces, tiene que 
cambiar la sociedad. Y ellos 
cambiarán a la par. Cambiar 
la justicia sin cambiar la so-
ciedad es una utopía.

También hay quien se 
rebela.
6RPRV�SDUWH� RUGLQDULD� GH�

la sociedad, así que tenemos 
de todo: sumisos, vendidos, 
cobardes y gente que dice: 
“Vamos a ver si se puede 
hacer algo”. Hay quien no 
aguanta el estado de las co-
sas y trata de interpretar las 

leyes de una manera distin-
ta. Lo hemos visto con los 
problemas de los desahucios. 
Hasta entonces teníamos mi-
les de sentencias que decían: 
“Ejecútese, ¿qué le vamos a 
hacer? Pobre gente. Pues les 
ha pillado”. Pero hay jueces 
como José María Fernández 
6HLMR�TXH�KDQ�FDPELDGR�HVWD�
situación.

¿Y el Tribunal 
Constitucional?
También son representa-

ción de nuestra sociedad. Es 
lo que hay. El ejemplo clásico 
es lo del Estatut de Catalun-
ya. La sociedad española, en 
los asuntos de Cataluña, es 
furibundamente contraria a 
cualquier cosa. Incluso a algo 
tan sencillito como el derecho 
a decidir, el “déjenme votar”. 
Pues dicen que no. Porque lo 
mismo acaba saliendo lo que 
ellos no quieren que salga.

Pero eso es 
antidemocrático. Y en 
España hay demócratas.
Los demócratas de España 

piensan que la soberanía re-
side en el pueblo español. El 
sujeto único es el pueblo espa-
ñol. Para mí, el sujeto del de-
recho es quien se siente titu-
lar capaz de hacer algo para 
transformar. El concepto de 
Gramsci. Los trabajadores de 
Coca-cola manifestándose por 
la calle son titulares de dere-
chos. Pero que el pueblo sobe-
rano sea un sujeto me parece 
una entelequia. Yo, las gran-
des palabras -el pueblo espa-
ñol, Dios, la patria, los tam-
bores...- no me convencen. No 

tienen entidad. Y este es un 
concepto que no hace falta y, 
DGHPiV�� PROHVWD�� HO� DÀUPDU�
quién es sujeto nos lleva a la 
pelea. Empecemos a dialogar 
sin hablar de sujeto de de-
rechos y quizás logremos no 
matarnos. Las cosas mal lle-
vadas, aunque parezca impo-
sible, siempre pueden acabar 
como Ucrania.

¿Qué opina de la pregunta 
del referéndum?
Un estropicio absoluto. 

Ya dijo Mas que se le había 
ocurrido a él. Yo estoy a favor 

del derecho a decidir, a votar, 
desde el convencimiento de 
que ganará el no.

Los mecanismos de 
funcionamiento de la 
justicia pueden mejorar. 
¿Cómo agilizarla?
En otros países, cogiendo 

los asuntos que la sobrecar-
gan -las cosas de los pobres- 
y tirándolas en un rincón: 
la mediación, los pactos...; 
entonces queda una justi-
cia maravillosa. O quitando 
recursos: “Esta decisión del 
juez no se puede discutir”. Y 
así iremos más de prisa. Pero 
hacia el despeñadero.

Igual no hace falta quitar 
recursos: basta con subir las 
tasas judiciales.
&RQ� OD� /H\� GH� 6HJXULGDG�

Ciudadana, viene el ministro 
y te mete un multón que te 
dobla. ¿Que tienes derecho 
a recurrir? Pues abogado y 
tasas. La mayor parte de los 
ciudadanos normales que re-
sulten atropellados por esa 
ley tendrán que aguantarse 
con las multas que les pon-
gan, de hasta 30.000 euros. 
<� VRQ� HMHFXWLYDV�� 6H� ORV� FR-
bran. Te pueden embargar la 
casa. No hay pena de cárcel, 
SHUR�Vt�GH�H[FOXVLyQ�VRFLDO��<��
si tienes menos de 18 años, 
se la embargan al padre. Es 
gravísimo.

¿El juez Castro, que imputa 
a la Infanta, es un ángel?
No me consta que sea 

progresista. Es un técnico, 
un profesional. Y la posición 
de Horrach es respetable: 
HV� HO� ÀVFDO� TXLHQ� UHGDFWD�
la acusación, quien tiene 
que ponerse la toga, subir 
al juicio y defenderlo frente 
a esa batería de abogados 
que están esperando a que 
te equivoques en una coma 
SDUD�PDFKDFDUWH��6L�HO�ÀVFDO�
dice que con lo que tiene no 
puede acusar... Y Horrach 
es un hombre conservador. 
No es un aventurero. No es 
como yo. Por eso me he pega-
do unas hostias de espanto.

También las ha pegado 
usted.
Ni una ni media. Me las 

han pegado todas. He toma-
do iniciativas en una direc-
ción y he fracasado.

¿Y Banca Catalana?
¿Eso es un triunfo? Fue un 

GHVFDODEUR��8Q�ÀVFDO�FRQ�XQ�
poco de seny no se habría me-
tido en una aventura como 
esa. Aunque teníamos toda 
la razón.

O“¿Cómo va a ser la 
justicia igual para 
todos en una sociedad 
en la que todos somos 
desiguales?”
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la veu del carrer

Nou reglament 
de participació?
L’Ajuntament de Barcelona vol promoure un nou 

reglament de participació ciutadana. L’abordatge 

que se’n fa ens sembla, però, molt curt. Cal un 

replantejament integral. L’actual model de participació, 

amb centenars d’àmbits pràcticament desertats per la 

ciutadania, ha quedat obsolet. Correspon a una altra 

època, en què la ciutat tenia un horitzó de progrés. 

Els vents de la globalització desdibuixaven la urbs 

industrial, però la seva transformació duia encara la 

petja dels moviments socials i la seva lluita històrica pels 

ajuntaments democràtics.

Avui, el model de ciutat està en disputa. La crisi, la 

incidència de les polítiques neoliberals i les retallades 

estan fracturant socialment i territorialment Barcelona. 

Rere la postal de la Barcelona turística i monumental, 

palpita la ciutat dels 3.000 desnonaments anuals, de 

la pobresa i les desigualtats creixents. Però batega 

també l’esperit de rebel·lia, de contestació i de proposta. 

A través de lluites com la del transport públic o de 

processos participatius innovadors -com ara “Fem 

5DPEODµ��HV�SDOHVD�HO�UHWRUQ�GHO�FRQÁLFWH�VRFLDO�L�
l’emergència de nous actors urbans que pugnen per 

GHÀQLU�OD�IHVRPLD�GH�%DUFHORQD��UHYHUGLQW�HO�YHOO�VRPQL�
de la ciutat democràtica.

El moment demana poques normes i molta gosadia. 

Els Consells de Districte haurien de ser d’elecció directa. 

Caldria formalitzar la normativa de les ILP i de les 

consultes ciutadanes, donant la possibilitat de convocar-

les al propi veïnatge; fomentar sense temença processos 

participatius... A Glòries, com a Poblenou, ha quedat 

palès que el coneixement ja no és un monopoli del poder 

polític, i això introdueix un nou paradigma en el govern 

de la ciutat.

L’entesa amb l’ajuntament sembla difícil: la seva 

manera encotillada d’abordar el debat -a través dels 

desacreditats organismes existents i amb la pretensió 

GH�FRQFORXUH·O�D�ÀQDOV�G·DEULO��PDQFD�GH�FUHGLELOLWDW��5DV�
i curt: la Favb seria partidària de “trencar el motllo” i 

posar els rellotges a l’hora.

El passat 14 de febrer Carrer va re-
bre un correu electrònic dels com-
panys de SOS Monuments, entitat 
que porta molts anys treballant 
per al reconeixement del patrimoni 
col·lectiu, en el qual ens comunica-
ven que aquest any havien cregut 
convenient donar a la revista de la 
Favb el premi anomenat Admiració 
Positiva, “per la seva feina continu-
ada en defensa d’una Barcelona en 
mans dels seus veïns i el respecte 
per la conservació del nostre pa-

trimoni, tant material com imma-
terial”. Vam compartir premi amb 
al Museu d’estris de pagès “El Racó 
del vi”, de Palau de Plegamans, 
amb els vitrallers restauradors de 
la Catedral de Segòvia i amb la 
Fundació MAN de Camariñas a la 
Costa da Morte gallega, per la seva 
conservació de l’obra del l’escultor 
Manfred Gnädinger.

SOS Monuments també va con-
cedir com cada any els seus “anti 
premis” (Admiracions Destruïdes), 

que van recaure entre d’altres en 
l’Ajuntament de Barcelona, per la 
reforma de la plaça de les Glòries 
�FRQFUHWDPHQW�SHU�O·HGLÀFL�GHO�0X-
seu del Disseny -popularment ano-
menat “la grapadora”- i el sostre 
dels nous Encants, per “no contri-
EXLU�D�GHÀQLU�XQD�SODoD�WDQFDGD�L�RU-
denada”). Des de l’equip de Carrer 
volem agrair aquest reconeixement 
i manifestar el nostre desig que 
creixi en un futur la col·laboració 
de la revista amb l’entitat.

SOS Monuments premia la revista de la Favb

La veu dels
lectors

Nova retallada a l’atenció 
sanitària pública
Des del nostre criteri de defensa 
de l’assistència sanitària pública 
interpretem l’actual proposta de 
reforma de la Llei de l’avortament 
com una nova retallada en el dret 
a l’atenció sanitària de la població 
del nostre país. Fins ara, amb limi-
tacions no menors com és l’objec-
ció de consciencia d’alguns cen-
tres públics (San Pau de Barcelona 
i San Joan de Deu d’Esplugues per 
exemple) amb la conseqüent “ex-
ternalització” de l’activitat a cen-
tres privats, s’ha pogut gestionar 
l’avortament de forma segura per 
a dones i professionals. Si s’arriba 
a aprovar aquesta llei, gran part de 
OHV�GRQHV�TXH�ÀQV�DUD�WHQLHQ�GUHW�
a la interrupció voluntària de la 
gestació serien excloses del siste-
ma sanitari públic, passant a haver 
de pagar, aquí o a l’estranger. El 

Ministre Gallardón considera virtu-
osa la Llei ignorant els riscos sani-
taris que comporta per a les dones 
i les seves famílies empobrides per 

l’actual crisis social. En 2012 es 
van atendre més de 112.000 avor-
taments en dones de 15 a 44 anys 
amb les garanties sanitàries públi-
ques. La FADSP calcula que el 97% 
quedarien fora de la cartera de 
serveis. La reforma sanitària d’ara 
fa 2 anys (RD 16/2012) va excloure 
moltes persones per raons econò-
miques. Ara la nova reforma, que 
VHPEOD� MXVWLÀFDU�VH� HQ� OD� UHOLJLy��
posa a moltes dones en un risc in-
necessari i profunditza el debilita-
ment del sistema sanitari públic en 
EHQHÀFL�GH� O·HVSHFXODFLy�SULYDGD��
a Espanya i a fora. Això ni és bo per 
a la salut, ni per a l’economia de 
les famílies. No sembla una funció 
dels poders públics, i especialment 
dels judicials, imposar una pràcti-
ca religiosa al segle XXI.

MARtA CARRERA PlANs

Associació Catalana en Defensa 
de la Sanitat Pública
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la cambra FOsca

en POsitiU

Amics, us envio aquestes línies 
per compartir amb vosaltres 
l’alegria que m’embarga 
per no haver d’ingressar a la 
Model. Us recordo en les meves 
oracions amb freqüència. 
No oblidaré els nombrosos 
articles que m’heu dedicat. 
Vau denunciar els enderrocs 
GHOV�HGLÀFLV�PRGHUQLVWHV�
Trinxet i Ravella. Us vau oposar 
als plans de Can Caralleu i 
Doctor Fleming, a la torre del 
carrer Tarragona. Vau arribar a 
dedicar-me una portada, amb 
el meu careto en gran i la frase 
“Núñez, Faraó”. Vau agitar 
el veïnat de les Corts perquè 
s’oposés al pla Barça 2000. 
Vau arribar a proposar-me que 
en les targetes de visita, en 
lloc de “constructor” posés 

“destructor”.
Amics, la meva vida ha sigut 

molt dura. En democràcia, per 
aconseguir una llicència havia 
d’amenaçar l’Ajuntament 
amb l’acomiadament de la 
plantilla de l’empresa: al 
ÀQDO�DFDEDYHQ�GRQDQW�PH�OHV�
gairebé totes (amb Franco, 
però, les coses anaven millor). 
Va ser molt dur comprar i 
especular amb desenes de 
cantonades de l’Eixample. He 
de reconèixer que m’agradava 
que m’anomenessin el Rei dels 
Xamfrans (jo sí que era un 
rei). En els anys més durs, vaig 
haver de pagar a Los Morenos 
per aconseguir que els negocis 
tiressin endavant.

L’últim cop que em vau tocar 
la cresta va ser amb motiu 

de la llicència per fer obres a 
O·HGLÀFL�GH�OD�5RWRQGD��1R�O·KH�
enderrocat, l’he convertit en 
una façana de cartró-pedra. A 
mi també m’agrada protegir la 

Carta oberta a ‘Carrer’

Aquest era el text d’una de 
les pancartes que el passat 
23 de febrer van recórrer 
els carrers de Barcelona. 
La manifestació, en la qual 
van participar un miler de 
persones, denunciava que 13 
anys després dels tancaments 
en més de 10 parròquies de 
Barcelona, la situació dels 
immigrants és igual o pitjor. 
La Llei d’Estrangeria continua 
provocant mort i patiment 
en les aigües del Mediterrani. 
Els CIE són veritables presons 
fora de la llei on els interns 
no tenen drets i les denúncies 
per maltractaments mai no 
són aclarides. Uns temps on 
es col·loquen ganivets en les 
tanques de les fronteres i es 
diparen pilotes de goma contra 

els immigrants que lluiten per 
la vida tractant d’arrivar a la 
platja. On es practiquen retorns 
“en calent” que no respecten 
drets ni dignitat. Aquí i ara, 
els immigrants sense papers 
no poden gaudir d’una sanitat 
pública que ha deixat de ser 
“universal”. A la manifestació 
van assitir veïns del Poblenou 
que, expulsats de les naus on 
vivien i treballaven, han sigut 
abandonats per l’Ajuntament 
incomplint allò acordat. Molts 
dels manifestants porten molts 
anys entre nosaltres. Han 
treballat, legal o il·legalment, 
i ara estan sense feina i sense 
papers. La possible expulsió és 
el seu futur. En una esplèndida 
diada pels drets dels nostres 
veïns i veïnes, la nota negativa 

‘Ni vallas ni fronteras, ni muertos en pateras’

memòria de la ciutat. Us vaig 
guanyar mil batalles: només 
m’heu humiliat amb la casa 
Golferics i el Barça 2000.

Les coses se’m van 
complicar quan em van 
DJDIDU�SHU�IUDX�ÀVFDO��(P�
vaig veure amb els ossos 
entre reixes. Els meus 
advocats van dilatar el 
procés, que es va allargar 
durant anys, i amb la 
reducció de la pena que 
m’han regalat, no trepitjaré 
la Model. Estic feliç.
Una última petició: no us 
oposeu quan l’Ajuntament 
plantegi canviar el nom de 
la plaça Catalunya per plaça 
Núñez y Navarro.
Ja sabeu on em teniu pel que 
necessiteu.

Atentament,
Josep Lluís Núñez i Navarrete 

Privatització de Parcs i Jardins

la va posar l’Ajuntament. En 
passar la manifestació per la 
Rambla, llegíem amb ràbia 
unes banderes amb motiu del 
Congrés de Mòbils que deien: 

“Barcelona és una ciutat que 
et convida a quedar-t-hi. 
Barcelona, capital de la Mobile 
World”. Molts veïns es volen 
quedar i no els deixen.

Can Vies

Al crit de “Les contractes us 
omplen les butxaques”, “Más 
empleo y menos cachondeo”, 
“Gamonal y Madrid, Parques ya 
está aquí” o “Trias, escucha, 
Parques está en lucha”, els 
incansables treballadors i 
treballadores que s’ocupen 
del verd de la ciutat es van 
manifestar per denunciar 
un nou pas de l’Ajuntament 
per acabar amb el model de 
gestió pública de l’Institut, 
mitjançant canvis dels seus 
Estatuts. També denuncien 
que a la pràctica ja s’està 
privatitzant el servei amb 
externalitzacions i amortització 
de llocs de treball.

Can Vies és una entitat més 
del barri de Sants des del 
1997. Aquest és el sentiment 
de molts veïns i veïnes i 
així ho van manifestar més 
de 500 persones que es van 
manifestar per recolzar al 
centre social okupat contra 
un possible desallotjament. El 
Mossos d’Esquadra relacionen 
el centre amb l’agressió a 
persones d’extrema dreta 
el passat 12 d’octubre. Es 
demanava l’alliberament 
d’un jove detingut. Durant la 
manifestació es van llençar 
ous i pintura a la comissaria 
de la plaça España i a la seu 
del Districte.

Aquest llibre és un recull de la 
feina realitzada a l’Estudi Vi-
lluendas + Gómez entre 1975 i 
1995, primer en el terreny del 
disseny activista i després en 
el de la comunicació institu-
cional, amb la intenció d’ex-
plicar, de manera inevitable-
ment subjectiva, el context 
en què es produïren aquests 
encàrrecs.

Repassar les imatges gene-
rades al llarg de tots aquests 
anys va més enllà d’una pos-
sible anàlisi dels seus valors 
JUjÀFV� L� HVGHYp� XQ� WHVWLPRQL�
de la petita història quotidia-
na de Barcelona, en uns anys 
que han estat determinants 
en la seva evolució.

%DUFHORQD�� XQD� LFRQRJUDÀD�
urbana de la Transició. La 
donació Villuendas + Gómez

Pilar Villuendas i Josep 
Ramon Gómez

Editat pel Museu d’Histò-
ria de Barcelona (MUHBA) a 
partir de la donació feta per 
l’estudi V+G disseny.

Presentació: Dijous 20 

de març a les 19 hores al 

MUHBA (plaça del Rei)

,FRQRJUDÀD 

de la Transició

Contra la pujada 

del transport

La paltaforma Stop Pujades Trans-
port, amb el recolzament de la 
Favb i l’Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic (PTP) 
convoca una gran manifestació el 
proper dissabte 15 de març per 
exigir l’anul·lació del “tarifazo” 
GH� ������ TXH� KD� VLJQLÀFDW� OD� SX-
jada abusiva el preu del transport 
públic, fent-lo cada cop més inna-
cessible per a molts veïns i veïnes. 
La convocatòria es fa prèviament 
als diferents barris que porten més 
de 10 setmanes de mobilitzacions, 
SHU�FRQÁXLU�D�OHV����KRUHV�D�SODoD�
de Sant Jaume. El transport públic 
és un dret, no un privilegi!
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Aigua, energia, transport i pobresa
AlbERt RECIO

professor d’economia 

aplicada  de la uab

D
LXHQ� TXH� OD� LQÁDFLy� pV�
quasi nul·la, que la major 

part dels preus (i encara 

més dels salaris) estan 

baixant. Però aquest començament 

d’any hem patit un atac combinat de 

pujades dels preus de la major part 

de serveis públics, que agreugen 

especialment les butxaques amb 

menys recursos. Ara ja es parla de 

“pobresa energètica”, o de “pobresa 

aquàtica” per designar la situació de 

les persones que no poden pagar el 

rebut de la llum o de l’aigua. I no es 

parla de pobresa del transport per-

què qui no té diners, simplement 

deixa de moure’s per la ciutat.

Las raons de les pujades es justi-

ÀTXHQ�DPE�DUJXPHQWV�ad hoc: cada 

cas té la seva pròpia història. I en 

part és cert. Però en el cas dels sub-

ministraments energètics i de l’ai-

gua, es passa per alt un fet crucial: 

que els subministradors són grans 

empreses privades (Iberdrola, En-

desa, Gas Natural Fenosa, Agbar). I 

TXH�VHPSUH�V·KD�XWLOLW]DW�OD�MXVWLÀFD-

ció que els operadors privats són molt 

PpV� HÀFLHQWV� TXH� HOV� S~EOLFV� �DPE�
aquest argument es va privatitzar 

Endesa, Telefónica, Aigües Ter Llo-

bregat i s’ha renunciat a recuperar 

el control d’Agbar quan les condici-

ons legals segurament ho permetien 

sense costos, ja que el seu contracte 

havia expirat feia temps). I una ca-

racterística reconeguda d’aquestes 

empreses és la seva opacitat a l’hora 

de aclarir quins són els costos reals 

d’explotació, i diferenciar-ho del que 

no són més que rendes de monopoli.

En el cas de l’electricitat a més 

es va establir un sistema complicat 

L�DPELJX�GH�À[DFLy�GH�SUHXV��8Q�VLV-
WHPD�TXH�SHUPHW�JUDQV�EHQHÀFLV�DOV�
propietaris d’instal·lacions amortit-

zades (com les de les centrals hidro-

elèctriques i nuclears), els quals no 

són altres que les mateixes empreses 

que a la llarga subministren el ser-

vei. El Govern d’Aznar va establir 

un model que per una banda prete-

nia garantir una alta rendibilitat a 

les empreses -fer veure que teníem 

un mercat “competitiu”- i, a la vega-

da, controlar les tarifes elèctriques 

perquè es tracta d’un tema electoral-

ment sensible. Van intentar obtenir 

la quadratura del cercle que, com era 

previsible, ha acabat generant un al-

WUH�SUREOHPD��O·DQRPHQDW�´GqÀFLW�GH�

WDULIDµ�L�TXH�ÀQDOPHQW�SDJDUHP�WRWV�
L’entrada al mercat de les ener-

gies renovables (tan necessàries 

des d’una òptica ambiental) encara 

ha embolicat més la troca... El Go-

vern de Rajoy ha intentat diverses 

reformes (sense claredat d’idees 

i continuant amb la dèria per fer 

content a tothom) i les poderoses 

elèctriques li van llançar un desa-

ÀDPHQW�� O·DPHQDoD� G·XQD� SXMDGD�
de l’11% en la tarifa elèctrica. El 

Govern ha jugat a la gallina cega i 

ja ha aprovat dues pujades (primer 

de la part variable i després de la 

À[D��L�DQXQFLD�XQ�QRX�VLVWHPD�WDUL-
fari totalment surrealista. I la his-

tòria continuarà, perquè en el fons 

es tracta de garantir els elevats 

guanys de les elèctriques i fer-nos 

creure que el mercat funciona.

Sobre el tema de l’aigua ja n’hem 

parlat molt. Es deixa la gestió d’un 

recurs bàsic en mans d’una sola 

companyia (dos, segons com acabi 

el tema ATLL) a la qual se li donen 

tots els poders i se li permet tota 

l’opacitat del món. Per reblar el clau 

la Generalitat, davant de l’atzucac 

del tema ATLL, ha signat un acord 

amb Acciona (la concessionària) que 

OL�JDUDQWLUj�HOV�JXDQ\V�VL�ÀQDOPHQW�
SHUG� HO� FRQWUDFWH��8QD�JDUDQWLD�GH�
guanys que un cop més recaurà so-

bre les nostres butxaques.

El tema del transport és una 

mica diferent, però no tant. L’ATM 

és un ens públic, però les tarifes i les 

subvencions han de garantir no tan 

sols els costos sinó també els bene-

OEl subministrament energètic i de 
l’aigua depèn de grans empreses 
privades que amaguen quins són els 
costos reals d’extracció i quins són 
HOV�EHQHÀFLV�PRQRSROLVWHV

Il·lustRACIÓ: 

El ROtO

ÀFLV�GH�PROWHV�RSHUDGRUHV�SULYDGHV��
Tampoc aquí no trobem transparèn-

cia en les despeses. I ara, a sobre, 

ens anuncien la possible implanta-

ció d’un nou sistema de control de 

bitlletatge que suposarà una gran 

inversió i que donarà importants be-

QHÀFLV�L�HO�FRQWURO�D�XQ�RSHUDGRU�SUL-
vat (s’ha convocat un “diàleg com-

petitiu”, totalment opac, on s’han 

presentat quatre grups, liderats per 

La Caixa, El Corte Inglés, IBM i Ri-

coh) i que desprès haurem de pagar 

amb nous increments tarifaris.

És cert també que l’increment 

dels preus és el producte de la reti-

rada d’aportacions públiques, tant 

de Madrid com de Catalunya. Té 

raó la Generalitat quan diu que la 

retallada més forta ve del Govern 

central, però no quan constatem que 

mentre es provoca un increment de 

les tarifes dels transports creixen 

les subvencions a autopistes i apar-

FDPHQWV�� 4XDQ�� HQ� GHÀQLWLYD�� VH�
subvenciona més el contaminant i 

individualista transport privat i es 

castiga el més sostenible i col·lectiu 

transport públic.

Els costos de subministrament 

s’han de cobrir. Però cal aclarir què 

VyQ� FRVWRV� UHDOV� L� TXq� VyQ� EHQHÀFLV�
monopolistes. I s’ha de demostrar 

TXH�OD�JHVWLy�SULYDGD�pV�PpV�HÀFLHQW�
i econòmica que la gestió pública, i 

que no està exempta de sobrecarre-

gar costos. Els costos, a més, es po-

den cobrir via preus o via impostos. 

La decisió és política i ha de tenir en 

compte aspectes socials i ambientals.

8Q� ERQ� SURJUDPD� UHLYLQGLFD-

tiu hauria d’incloure el retorn a la 

propietat pública dels serveis, una 

gestió transparent i sotmesa a es-

crutini social, un sistema tarifari 

destinat (especialment en el cas de 

l’energia i l’aigua) a garantir a tot-

hom consums bàsics i “castigar” via 

preus el consum excessiu, cosa que 

també suposa encarir el transport 

privat (molt més costós socialment i 

ambientalment que el col·lectiu) per 

sobre del transport públic.

És el que d’alguna forma estan 

demanant els moviments socials com 

Aigua és Vida, Stop Pujades Trans-

port, la PAH, Aturem les Nuclears 

i tots aquells que han anat desco-

brint que els temes d’energia, aigua i 

transport formen part d’un problema 

més extens com és el de la pobresa.

Josep Lluís Núñez es culpable

CARlOs JIMéNEz VIllAREJO

La LamentabLe (lamentable.org), 4 de febrero de 2014

<D�VH�KD� FRPHQWDGR�HQ�HVWDV�SiJLQDV� OD� FRQÀUPDFLyQ�
parcial por el Tribunal Supremo de la condena impuesta 

a dicho empresario por la Audiencia Provincial de Bar-

celona. Pero se ha tenido conocimiento de un dato que 

MXVWLÀFD�YROYHU�VREUH�HVH�SURFHVR�\�VX�VHQWHQFLD��(O�*UX-

po de Empresas Núñez y Navarro, después de la prime-

ra sentencia, exactamente el 1 de Agosto de 2011, publi-

Fy�HQ�´/D�9DQJXDUGLDµ�XQ�FRPXQLFDGR�TXH�GHVFDOLÀFDED�
al Tribunal y la condena impuesta. Es interesante des-

tacarlo porque no es frecuente que un condenado acuda 

a un medio de comunicación para invocar su inocencia.

(O�&RPXQLFDGR�DÀUPDED�TXH�OD�DFXVDFLyQ�´VH�DVLHQ-

ta en que dos inspectores tributarios habrían adquirido 

sus viviendas de “Núñez y Navarro” a precio inferior de 

mercado otorgando al grupo trato de favor, contando con 

la complicidad complaciente de sus superiores, en tan-

to, se dice, partícipes de una trama”. A continuación se 

DÀUPD�TXH� ´HVRV�KHFKRV�QR�VH�DMXVWDQ�D� OD� UHDOLGDGµ�\�
que se acudirá al TS “reclamando merecida declaración 

de inocencia”. Además, se atribuye a la sentencia que 

“incurre en grave error” y, entre otros despropósitos, que 

ha vulnerado “los derechos procesales del ciudadano jus-

ticiable”. Ciertamente, todos los ciudadanos, y 

aún menos después de ser condenados por un 

tribunal, no se pueden permitir un pronuncia-

mento de esas características. Sin embargo, los 

hechos probados de la sentencia, plenamente 

aceptados por el TS, describían, a lo largo de 

treinta páginas, las siguientes conductas:

“Los acusados Núñez (el referido y uno de 

sus hijos) (….) desarrollaron una estrategia 

HPSUHVDULDO� SUHYLDPHQWH� SODQLÀFDGD�� FX\D�
SULQFLSDO� ÀQDOLGDG� HUD� PLQRUDU� R�� OOHJDGR� HO�
FDVR��LQFOXVR�HOXGLU�HO�FRVWH�ÀVFDO�GH�ORV�EHQHÀ-

cios que la empresa obtuviera (…)”.

Para ello, entre otras muchas actividades ilícitas, lle-

varon a cabo las siguientes conductas: “los responsables 

del Grupo NyN facilitaron al acusado, Abella (Inspector 

de Hacienda), importantes sumas de dinero en efectivo 

que iban siendo ingresadas en las diversas cuentas ban-

carias de aquel, constatándose que, en el periodo 1991 a 

1999, Abella tuvo ingresos en efectivo en sus cuentas co-

rrientes por importe de 91.536.487 de pesetas, ingresos 

que permitían al acusado Abella satisfacer las cuotas 

hipotecarias mensuales”.

Igual ocurrió con el Inspector Bergua, quien, entre 

1992 y 1998, obtuvo la suma de 20.525.000 pesetas, “di-

nero que fue puesto a disposición” del mismo 

“por los responsables del grupo NyN en retri-

bución de sus servicios”. Pagos evidentemente 

ilícitos y constitutivos de un delito de cohecho, 

de soborno a funcionarios públicos, expresivos 

de la trama corrupta de la que los acusados 

formaban parte. Así lo describió el TS: “Se de-

clara probado en la sentencia recurrida que 

las prestaciones corruptoras fueron entrega-

das, no solamente mediante la entrega del 

inmueble a cada uno de los funcionarios Sres. 

Abella y Bergua, sino facilitándole las entre-

gas en efectivo que aquellos destinaban a la cancelación 

de la carga hipotecaria”. No puede estar más claro. En 

consecuencia, el Sr. Núñez debe asumir como incuestio-

nable que la Audiencia de Barcelona no cometió error 

alguno cuando lo declaró culpable, no vulneró sus de-

rechos y, desde luego, impuso la pena que justamente 

procedía por dicho delito. La atenuación estimada por el 

TS, de dilaciones indebidas, para rebajar la pena de seis 

D�GRV�DxRV�\�GRV�PHVHV��QR�VROR�HV�XQ�EHQHÀFLR�LQMXVWLÀ-

cado ante una investigación tan compleja, por la diver-

sidad de los hechos como por los numerosos implicados, 

sino que favorece la extendida convicción ciudadana de 

la impunidad de los corruptos.
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pIlAR AymERICh
La reforma de la llei de l’avortament 

que impulsa el Govern del PP amb 

el ministre Gallardón al capdavant 

ha aixecat un clam arreu del país -i 

d’Europa- per l’endarreriment que 

VLJQLÀFD�SHU�DOV�GUHWV�GH�OHV�GRQHV�
aconseguits durant tants anys de lluites

La reforma Gallardón ens retorna als 70

SylvIAnE DAhAn
vocalia de dones de la favb

es dels anys setanta, encara sota 
el jou de la dictadura, les dones 
dels nostres barris van lluitar 

per un dret que considera cada persona 
com a subjecte polític, capaç de decidir 
sobre la seva vida. Són aquestes lluites 
les que han permès obtenir lleis que re-
coneixen aquest dret. Correspon a una 
societat democràtica protegir-lo per tal 
que tota dona pugui aturar un embaràs 
no desitjat per decisió pròpia. Ara, el 
Govern retrògrad i prepotent del PP vol 
fer-nos renunciar a allò que tant ens ha 
costat d’aconseguir. Un cop més, el cos de 
les dones està en disputa, sota la reno-
vada pretensió masclista de tutelar-lo i 
controlar-lo.

Però, com no para de sentir-se aquests 
dies als carrers, “Nosaltres parim, nosal-
tres decidim!”, som nosaltres les autèn-
tiques defensores de la vida. Els infants 
que neixen han de ser desitjats. Tenen el 
dret de ser ben rebuts, de créixer en bo-
nes condicions i tenir un futur digne com 
a persones. Les restriccions legislatives 
en matèria d’avortament mai n’han re-
baixat els índexs. Ans al contrari: quan la 
interrupció de l’embaràs i la contracepció 
són legals, el nombre d’avortaments dis-
minueix. No volem que cap dona posi la 
seva vida en perill. No volem tornar a 
l’època on les dones es veien forçades a 
viatjar a l’estranger per avortar.

Les lleis ens emparen...

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(2006) estableix, en el seu article 41, que 
“els poders públics, en l’àmbit de llurs 
competències, i en els supòsits que esta-
bleix la llei, han de vetllar perquè la lliu-
re decisió de la dona sigui determinant 
en tots els casos que en puguin afectar 
la dignitat, la integritat i el benestar fí-
sic i mental, en particular pel que fa al 
propi cos i a la seva salut reproductiva 
i sexual”.

Aquest dret reconegut ha permès sal-
vaguardar la salut i reduir la mortalitat 
com a conseqüència d’un avortament in-
segur, garantint que les dones accedis-
VLQ�D�XQD�LQIRUPDFLy�VXÀFLHQW�SHU�SRGHU�
exercir la seva llibertat sexual i repro-
GXFWLYD��DL[t�FRP�D�XQD�DWHQFLy�FRQÀGHQ-
cial. L’experiència ens ha ensenyat, però, 
que cap conquesta no és inamovible. I 
som plenament conscients de la dimensió 
social, classista, que comporta un projec-
te de caire patriarcal i autoritari com el 
de Gallardón. Sabem prou bé que seran 
les dones pobres, aquelles que no tenen 
diners per anar a clíniques privades o 
desplaçar-se a l’estranger, les primeres 
víctimes d’aquesta regressió legislativa. 
Avortar no és mai una decisió fàcil per 
a cap dona. Una societat democràtica 
hauria de tenir sensibilitat i capacitat 
d’empatia.

I som conscients també del context en 
què es produeix aquesta ofensiva con-
tra l’autonomia de les dones: vet aquí 
amenaçats tots els altres drets, històri-
cament vinculats a l’Estat del benestar. 
Però fracassaran. Els somnis de les dones 
segueixen teixint el futur. Vet aquí que, 
cada dia més nombroses, moltes dones 
MRYHV� TXH�� ÀQV� ID� SRF� HQFDUD�� SHQVDYHQ�
que tot estava aconseguit, surten al car-

UHU��9jULHV�JHQHUDFLRQV�KL�FRQÁXHL[HQ�HQ�
un mateix clam. L’1 de febrer a Madrid, 
a Barcelona i a moltes ciutats de l’Estat 
espanyol milers de dones -i d’homes- 
s’han manifestat reclamant la retirada 
del projecte... i la dimissió del ministre. I, 
de nou, nombroses ciutats europees han 
estat teatre de manifestacions solidàries: 
la llei del PP constitueix un perillós pre-
cedent per a totes les dones de la UE, que 
s’emmirallaven en avenços com la Llei 
integral contra la violència de gènere o 
el reconeixement del matrimoni homose-
xual. Ara que s’acosten les eleccions eu-
ropees, esdevé més palesa que mai la ne-
cessitat d’una harmonització de les lleis 
positives per tal que les dones de tots els 
països que conformen la UE gaudeixin 
dels mateixos drets.

...també a nivell internacional

El dret de les dones a decidir si volen 
WHQLU�R�QR�WHQLU�ÀOOV�HV�HVWj�LQFOzV�HQ�OD�
Carta dels 12 Drets Sexuals i Reproduc-
tius, on també hi trobem el dret a l’edu-
cació sexual i l’accés a la contracepció. 
Aquests drets van ser reconeguts com 
a Drets Sexuals i Reproductius, i inclo-

sos als Drets Humans, a la Conferèn-
cia Internacional sobre Població i Des-
envolupament de El Caire l’any 1994 i 
UDWLÀFDWV� D� OD� ,9� &RQIHUqQFLD� 0XQGLDO�
sobre les Dones de Beijing el 1995. Des 
d’aleshores, l’Estat Espanyol ha signat 
tots els acords internacionals que així 
ho estableixen i que l’obliguen a garan-
tir el dret a l’avortament, amb igualtat, 
VHJXUHWDW� L� FRQÀGHQFLDOLWDW��3HU� OD� VHYD�

banda, la Resolució 1607(2008) del Con-
sell d’Europa reconeix l’avortament com 
un dret, remarcant que la llibertat de les 
dones a decidir sobre el propi cos ha de 
ser respectada, i que els governs dels Es-
tats membres de la UE han de garantir 
que la interrupció de l’embaràs sigui una 
pràctica accessible i segura. La resolu-
ció inclou també la necessitat d’establir 
l’educació sexual com a obligatòria i fa-
cilitar l’accés als mètodes contraceptius. 
En aquest marc referencial internacio-
QDO�� HV� SHUÀOHQ�QtWLGDPHQW� HOV� SDUjPH-
tres que han de presidir una legislació 
avançada.

(Q�SULPHU� OORF�� FDO� UHWLUDU�GHÀQLWLYD-
ment l’avortament del Codi Penal i re-
gular la interrupció de l’embaràs com un 
acte sanitari. Des d’aquesta perspectiva, 
esdevé necessari normalitzar-ne la pres-
tació, amb l’objectiu que tant les dones, 
directament afectades, com el personal 

sanitari disposin d’informació clara i su-
ÀFLHQW�HQ�DTXHVW�WHPD��/·DYRUWDPHQW�KD�
de respondre a una decisió única i volun-
tària de la dona, reconeixent així el valor 
de la seva paraula sense pressions ni ju-
dicis d’ordre moral. I, en la mesura que 
l’avortament es considera un acte sanita-
ri, ha de ser inclòs a la cartera de serveis 
de la xarxa sanitària pública. Les admi-
nistracions responsables d’aquesta xarxa 
han d’assegurar l’exercici del dret, garan-
tint la prestació i la gratuïtat del servei. 
La transferència de competències en ma-
tèria d’atenció sanitària a les comunitats 
autònomes, atribueix a aquestes la capa-
citat de decidir que aquest acte sanitari 
sigui realitzat en la xarxa pública o en 
una altra xarxa sanitària concertada, 
sempre assegurant que les condicions 
sanitàries siguin les òptimes. L’autori-
tat sanitària ha de vetllar pel compli-
ment d’aquestes condicions, garantint la 
igualtat territorial i social. De la mateixa 
manera, les dades de les dones que sol-
liciten o realitzen un avortament han de 
VHU�DEVROXWDPHQW�FRQÀGHQFLDOV� L� OD�VHYD�
intimitat invulnerable.

Finalment, caldria regular l’exercici 
del dret a l’objecció de consciència, ga-
rantint tanmateix que, en tots els serveis 
de la xarxa pública, es presti l’atenció a 
la interrupció de l’embaràs i es respecti 
el dret de la dona a rebre la prestació. 
Els estudis universitaris i la formació 
del personal sanitari i psicosocial hau-
rien d’incloure els protocols d’atenció a 
la interrupció de l’embaràs, incorporant 
en la seva elaboració el marc temporal 
(anterior i posterior a l’avortament), així 
FRP� HO� FRQMXQW� GH� O·HYLGqQFLD� FLHQWtÀFD�
que avala les pràctiques més adequades 
d’acord amb les diferents situacions en 
què pot produir-se.

D

El dret a l’avortament, un dret democràtic

OLa llei del PP constitueix 
un perillós precedent per 
a totes les dones de la UE, 
que s’emmirallaven en els 
DYHQoRV�DFRQVHJXLWV�ÀQV�DUD�

DAnI CODInA
Manifestació contra la reforma de l’avortament el passat 14 de febrer a Barcelona

El moviment veïnal de Barcelona 

forma part de la Campanya pel dret 

a l’avortament i convidem totes les 

dones dels nostres barris a donar-hi 

suport.

www.facebook.com/dretalpropicos

El moviment veïnal, 
en campanya
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Un atac incalculable als drets de les dones
mERCè ClARAmunt
advocada

’any 1979 es van celebrar les 
primeres eleccions municipals 
després de la fosca nit de la dic-

tadura. En aquell moment, les reivin-
dicacions del moviment feminista eren, 
entre d’altres, l’avortament lliure i gra-
tuït a càrrec de la Seguretat Social per 
sol·licitud de la pròpia dona, sense dis-
criminació per motiu d’edat o estat civil; 
anticonceptius lliures i gratuïts a càrrec 
de la Seguretat Social per a homes i per 
a dones i investigació de nous mètodes; 
centres d’informació sexual controlats 
per les interessades.

/·DYRUWDPHQW��GHOLFWH�ÀQV�DO�����

Després de diversos avatars, l’any 1985 
va entrar en vigor la llei que despenalit-
zava parcialment l’avortament i regula-
va els supòsits segons els quals l’avor-
tament no era delictiu. Concretament 
s’establien tres supòsits: per evitar greu 
perill per a la vida o la salut de l’em-
barassada (sense terminis); embaràs 
resultat d’una violació, amb denúncia 
prèvia (12 setmanes); fetus amb proble-
mes de malformació, físiques o psíqui-
ques (22 setmanes).

En la resta de supòsits l’avortament 
estava penalitzat amb articles concrets 
en el Codi Penal, com els articles 144, 
146 o el 145, que deia: “El que produzca 
el aborto de una mujer, con su consenti-
miento, fuera de los casos permitidos por 
la Ley, será castigado con la pena de pri-
sión de uno a tres años e inhabilitación 
especial para ejercer cualquier profesión 
sanitaria, o para prestar servicios de 
toda índole en clínicas, establecimientos 
o consultorios ginecológicos, públicos o 
privados, por tiempo de uno a seis años 
(...). La mujer que produjere su aborto o 
consintiere que otra persona se lo cause, 
fuera de los casos permitidos por la Ley, 
será castigada con la pena de prisión de 
seis meses a un año o multa de seis a ve-
inticuatro meses”.

Per tant, l’avortament ha tingut la 
FRQVLGHUDFLy�GH�GHOLFWH�ÀQV� OD� OOHL�GH� IH-
brer del 2010, i malgrat que en alguns 
moments ha hagut una certa laxitud en 
la seva aplicació, és cert que en altres 
moments moltes dones que han avortat 
s’han vist sotmeses a una persecució polí-
tica, judicial i policial del tot injusta.

L’actual llei de terminis

El 2010 es va promulgar la Ley Orgánica 
��������GH���GH�PDU]R��GH�6DOXG�6H[XDO�
y Reproductiva y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo. Aquest moment 
YD�VLJQLÀFDU�XQ�SXQW�G·LQÁH[Ly�HQ�OD�QRU-
PDWLYD�ÀQV�DTXHOO�PRPHQW�YLJHQW��/D�OOHL�
������� pV�XQD� OOHL� GH� WHUPLQLV� L� QR�XQD�
llei de supòsits.

És una llei que reconeix el dret a la 
maternitat lliurament decidida, per tant 
les dones poden prendre la decisió so-
bre el seu embaràs, i aquesta decisió ha 

de ser respectada. El preàmbul diu que 
aquesta decisió lliure i informada ho ha 
de ser sense interferències de tercers: 
aquesta possible interferència no oferiria 
més garanties al fetus i per contra limi-
ta innecessàriament la personalitat de 
la dona emparada a l’article 10.1 de la 
Constitució.

/D�OOHL�DFWXDOPHQW�HQ�YLJRU�ÀQV�TXH�HO�
Parlament no n’aprovi una altra permet 

la interrupció voluntària de l’embaràs 
OOLXUHPHQW�ÀQV�D� OHV����VHWPDQHV��'LQV�
de les 22 setmanes també està permès si 
hi ha un greu risc per a la vida o la salut 
de l’embarassada o risc de greus anoma-
lies en el fetus i en qualsevol moment si 
es detecten anomalies fetals incompati-
bles amb la vida, o quan es detecti en el 
fetus una malaltia extremadament greu 
i incurable.

Tot i així, podem dir que la llei actu-
DOPHQW� HQ� YLJRU�� OD� �������� pV� XQD� OOHL�
moderada, per sota d’altres lleis vigents 
a estats europeus. És una llei de termi-
nis, sotmesos aquests a certes condicions 
i requisits.

La legislació més àmplia, més avança-
da i per tant que dóna més llibertat a les 
dones en la seva decisió és la d’Holanda, 
que garanteix l’avortament lliure dins 
de les 24 primeres setmanes i és un dels 
exemples que mostra que una llei àmplia 
no comporta més índex d’avortament. 
Ans al contrari, la taxa d’avortaments 
holandesa és una de les més baixes del 
món.

/D�À[DFLy�GHO�WHUPLQL�GH����VHWPDQHV�
QR�pV�JUDWXwW��FRUUHVSRQ�FLHQWtÀFDPHQW�DO�
termini per sobre del qual el fetus pot ar-
ribar a ser independent fora del claustre 
matern.

El projecte de Gallardón

El ministre Gallardón ha impulsat un 
avantprojecte de llei que anomena “Para 
la protección de la vida del concebido y de 
los derechos de la mujer embarazada”. El 
títol ja ho diu gairebé tot.

Ha recorregut a la Convenció Inter-
nacional dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat (adoptada per l’ONU l’any 

2006) per intentar eliminar el mal ano-
menat avortament eugenèsic, que la Llei 
en vigor anomena com a “risc de greus 
anomalies al fetus”.

D’altra banda cal recordar que el Tri-
bunal Constitucional indica que els drets 
de la mare i el bé jurídic vida del “nasci-
turus” han de ser ponderats. No oblidem 
que la sentència a la qual el ministre 
Gallardón al·ludeix constantment esta-

bleix que al “nasciturus” no li correspon 
la titularitat del dret a la vida.

L’avantprojecte de llei Gallardón 
acaba amb el reconeixement de la dona 
com un ésser amb capacitat de decisió 
pròpia i succintament elimina el supòsit 
que ja contemplava la llei de 1985, que 
permetia avortar en cas de malformaci-
ons del fetus. Ho limita a “anomalies fe-
tals incompatibles amb la vida” i sempre 
que això afecti la mare. En aquest cas, 
la dona haurà de demostrar amb dictà-
mens psicològics que aquesta situació 
afecta la seva salut. El perill per a la sa-
lut de la dona o del fetus ha de suposar 
un “menoscabo  importante y duradero” 
i ho haurà d’acreditar amb dos informes 
mèdics. Elimina la interrupció volun-
tària de l’embaràs durant les primeres 
14 setmanes que contempla la llei del 
2010, actualment en vigor. S’elimina la 
possibilitat d’avortament en cas de mal-
formacions si aquestes no provoquen la 
mort del bebè. Gallardón es vanta que 
ja no es podrà al·legar l’existència d’una 
discapacitat per interrompre voluntàri-
ament l’embaràs.

La proposta és una norma més restric-
tiva que la pròpia llei de 1985. S’ha dit 
i és cert que ens transporta a moments 
pre-constitucionals, i ens allunya de les 
normatives europees.

L

OL’actual llei de terminis és 
moderada i està per sota 
d’altres lleis vigents a estats 
europeus, com ara Holanda, 
amb avortament lliure

OSi no es permet l’avortament, 
les dones no deixaran 
d’avortar, però se les obligarà 
a fer-ho de forma il·legal 
i sense condicions sanitàries

DAnI CODInA
Manifestació contra la “reforma Gallardón” el passat 14 de febrer a Barcelona

Les dones continuaran avortant 
El dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos és un dret humà. I d’altra 

banda cal dir que si no es permet l’avortament de forma legal, les dones no 

deixen d’avortar, senzillament se les obliga a fer-ho de forma il·legal i sense 

condicions sanitàries.

La interrupció voluntària de l’embaràs és una conseqüència dels 

HPEDUDVVRV�QR�GHVLWMDWV��L�OD�UHDOLWDW�FRQÀUPD�TXH�HO�WLSXV�GH�QRUPDWLYD�QR�
és determinant en el nombre d’avortaments, com sí que ho són l’educació 

VH[XDO�L�OHV�SROtWLTXHV�S~EOLTXHV�GH�SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU��/HV�OOHLV�TXH�
restringeixen l’accés a l’avortament no fan que es redueixin, ans al contrari, 

condueixen les dones a avortar de manera clandestina amb escasses o 

nul·les garanties sanitàries; la llarga història de prohibició i repressió de 

l’avortament únicament l’han convertit en més insegur i més discriminatori.

Substituir una llei de terminis per una de supòsits és un atac frontal contra 

la llibertat i els drets de les dones i, per extensió, dels drets humans i una 

involució social de dimensions incalculables.

El
 R

O
tO
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mujeres mayores de cincuenta y cinco 
años que no habían sido nunca activas 
mercantiles o que ya habían abandona-
do el mercado de trabajo; indicador de la 
agudización de las necesidades dinera-
rias del hogar. O, el probable aumento 
del empleo en sectores fuertemente fe-
minizados y sobre los cuales se tiene es-
casa información estadística (no es este 
el espacio para discutir el porqué de di-
cha falta de información): empleadas del 
hogar y trabajadoras sexuales; sectores 
que mayoritaria e históricamente han 
funcionado como estrategia femenina de 
empleo de supervivencia.

Trabajo doméstico y de cuidados

Un tercer mecanismo es el probable in-
cremento del trabajo doméstico y de cui-
dados en los hogares destinado a intentar 
mantener el bienestar de las personas del 
hogar, produciendo en casa parte de los 
bienes y servicios que anteriormente se 
adquirían en el mercado o eran ofrecidos 
por el sector público. La drástica reduc-
ción del gasto público en servicios de cui-
dados o sanitarios hace que los cuidados 
regresen a lo que tradicionalmente se ha 
considerado su pertenencia “natural”, el 
hogar, con el consiguiente aumento del 
trabajo de las mujeres que, organizadas 
en redes, intentan dar respuesta a las 
nuevas demandas. Aunque nuevamente 
nos encontramos con una falta de infor-
mación estadística que tradicionalmente 
ha servido para ocultar el trabajo de las 
mujeres, los recortes públicos y la falta de 
ingresos apuntan a un claro aumento del 
trabajo no asalariado del hogar y los es-
casos datos de que disponemos muestran 
que dicho trabajo continúa siendo respon-
sabilidad femenina (según la Encuesta 
de Empleo del Tiempo de 2009/2010, las 
mujeres como media social realizan dia-
riamente en trabajo doméstico y de cuida-
dos cuatro horas siete minutos y ellos una 
hora cincuenta y cuatro minutos).

Obligados a convivir

Por último, destacar que los problemas 
de falta de ingresos monetarios está obli-
gando a muchas parejas a seguir convi-
viendo, a pesar de no desearlo; cuestión 
que se observa por la reducción del nú-
mero de divorcios y separaciones. Todas 
estas nuevas situaciones de enorme ten-
sión creadas a raíz de la estafa-crisis es-
tán incrementando todo tipo de violencia 
contra las mujeres en los hogares.

Ahora bien, además de las situacio-
nes dramáticas que está viviendo una 
parte de la población, la otra cara de la 
estafa-crisis es que se está utilizando 
para un retroceso político e ideológico y 
una pérdida de derechos. Este se produce 
en todos los campos, pero también afec-
WD�GH� IRUPD�HVSHFtÀFD�D� ODV�PXMHUHV��(O�
ejemplo más reciente es el intento del Go-
bierno de aprobar una nueva ley sobre el 
aborto. Cuestión que está generando una 
enorme respuesta y resistencia feminista 
y ciudadana, no dispuesta a aceptar que 
el patriarcado y, en particular, el patriar-
cado religioso, legisle o tome decisiones 
sobre el cuerpo de las mujeres.

La estafa de la crisis, 

¿víctimas o resistentes?

CRIStInA CARRASCO
profesora de teoría econóMica (ub)

a crisis actual -que además de 
crisis es una estafa- es un ata-
que directo contra las condicio-

nes de vida de las personas. Una crisis 
que está poniendo en evidencia la inca-
pacidad del modelo de acumulación ca-
pitalista patriarcal para dar respuesta 
a las necesidades vitales de las perso-
nas. Un sistema depredador que tiene 
FRPR�~QLFR� REMHWLYR� HO� EHQHÀFLR� LQGLYL-
dual y que en su afán de lucro está po-
niendo en peligro el planeta y la vida 
de las personas. Una estafa que está 
VLJQLÀFDQGR� XQD� UHGLVWULEXFLyQ� VDOYDMH�
de la renta y la riqueza y también de 
los tiempos y los trabajos. Se exonera de 
sus culpas a los máximos responsables 
de la situación y se socializan los ries-
JRV�\� ODV�SpUGLGDV�GH�FLHUWRV�JUXSRV�À-
nancieros en cuyas manos se va concen-
trando la riqueza; proceso que cada vez 
adquiere mayor velocidad e impunidad. 
(Q�GHÀQLWLYD��XQ�EUXWDO� LQFUHPHQWR�GH�
las desigualdades sociales, profundos 
cambios en la estructura social y buen 
negocio para algunos. Una crisis-estafa 
que afecta a los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, en general, a aque-
llas personas -la mayoría de los traba-
jadores y trabajadoras- que dependen 
directa o indirectamente de un salario 

para su subsistencia. En particular, a la 
población inmigrante, a los jóvenes de 
ambos sexos y a las mujeres.

Estrategias de supervivencia

Distintas razones están causando la pre-
carización y el empobrecimiento de parte 
de la población: las deudas difíciles de 
pagar, o bien por la pérdida de ingresos o 
bien por las condiciones engañosas como 
se establecieron los créditos; la reducción 
de ingresos, ya sea por la caída de los sa-
larios o directamente por los enormes ni-
veles de desempleo; la drástica reducción 
del gasto público en servicios, ya sean de 

cuidado o sanitarios, etc. Frente a estas 
situaciones, los hogares están desarro-
llando nuevas estrategias combinadas 
de supervivencia, lo que se conoce como 
´HFRQRPtD�GH�UHWDOHVµ��(OOR�VLJQLÀFD�TXH�
todas las personas de una familia exten-
sa (no solo las que cohabitan en la misma 
vivienda), desarrollan formas diversas de 

participar en la subsistencia familiar. Y 
en ello, el papel que juegan las mujeres 
está siendo determinante.

Algunas situaciones que muestran 
cómo la familia extensa está funcionan-
do como red de apoyo o de supervivencia 
son, por ejemplo, los y las jóvenes que se 
KDEtDQ�HPDQFLSDGR�\�VH�YHQ�REOLJDGRV�DV�
D�UHJUHVDU�DO�KRJDU�PDWHUQR�SDWHUQR��ODV�
personas mayores que son retiradas de 
residencias o centros de día por imposi-
ELOLGDG�GH�ÀQDQFLDUORV��ORV�QLxRV�\�QLxDV�
retirados de comedores escolares o acti-
vidades extra escolares, etc; situaciones 
todas ellas que incrementan el trabajo de 
cuidados desarrollado fundamentalmen-
te por las mujeres en los hogares.

Otro mecanismo de supervivencia fa-
miliar es la búsqueda de nuevas fuentes 
de ingresos. La situación actual presen-
ta fuertes analogías con lo sucedido du-
rante la crisis de la deuda en los años 
ochenta del siglo XX en América Latina, 
en que las mujeres aumentaron su acti-
YLGDG�GLYHUVLÀFDQGR�VX�RIHUWD�GH�WUDEDMR�
y fueron los principales pilares de sostén 
de los hogares. La población masculina, 
en cambio, a pesar de las enormes cifras 
de paro existentes, tendía a mantener 
VX� LGHQWLGDG� D� WUDYpV� GHO� RÀFLR� SDUD� HO�
FXDO� HVWDED� FXDOLÀFDGR�� (MHPSORV� GH� VL-
tuaciones semejantes actuales son el in-
cremento de la actividad (posiblemente 
como cuidadoras o tareas del hogar) de 

L

OLas nuevas situaciones de 
enorme tensión a raíz de la 
“crisis” están incrementando 
todo tipo de violencia contra 
las mujeres en los hogares

AnnA CARlOtA
Ante la falta de ingresos en el hogar muchas mujeres han vuelto al trabajo doméstico

CAthERInA Azón

La lluita pel dret a l’avortament 

lliure i gratuït ha estat llarga 

i intensa. La Coordinadora 

Feminista, el grup DAIA i les 

nombroses vocalies de dones de 

les associacions de veïns i veïnes 

hi van jugar un paper important. 

Fem una mica de memòria amb 

algunes dates i dades en uns 

temps en què s’ha de lluitar 

perquè no ens prenguin allò que 

tant va costar d’aconseguir.

1822. El Codi Penal espanyol, 

en els seus articles 639 i 640 

establia penes de 14 anys de 

presó per als professionals que 

IDFLOLWHVVLQ�O·DYRUWDPHQW�L�ÀQV�D�
8 anys per a les dones.

1880. L’ús del preservatiu 

masculí va començar a 

estendre’s per Europa. A 

Espanya, exceptuant el període 

de la segona República, estava 

prohibit. No es va legalitzar 

ÀQV�D�O·DQ\�������(O�SUHVHUYDWLX�
femení no va estar disponible 

ÀQV�D�PROW�GHVSUpV��O·DQ\������

1936. El 25 de desembre 

es legalitza l’avortament a 

Catalunya per un decret de la 

*HQHUDOLWDW�ÀUPDW�SHU�-RVHS�
Tarradellas.

������Durant la guerra, 

la ministra de Sanitat de la 

República, Federica Montseny 

va despenalitzar la pràctica de 

O·DYRUWDPHQW�LQGXwW��ÀQV�TXH�HO�
franquisme ho va derogar (va 

durar molt poc temps).

1940. El règim franquista 

reforma el Codi Penal i 

estableix l’arrest major i 

multes per divulgar o vendre 

anticonceptius.

Finals dels anys 60. “La 

pili”, com es deia popularment a 

la píndola anticonceptiva, es va 

començar a comercialitzar. Va 

ser una eina molt important per 

a la dona. Les lleis franquistes 

les prohibien, però el mateix 

Govern reconeixia que als anys 

���XQHV���������GRQHV�OHV�
utilitzaven. Es compraven a 

França o aconseguint receptes 

amb la complicitat de metgesses 

o d’algun metge.

������S’organitzen les 

3ULPHUHV�-RUQDGHV�GH�OD�
Dona a Catalunya, a les quals 

Cronologia de la lluita pel dret a l’avortament
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Una gran història de solidaritat
gEmmA AguIlERA

a dura experiència de l’avorta-
ment clandestí va formar part de 
la vivència de milers de barcelo-

nines entre els anys setanta i el 1985. Els 
sentiments de por i vergonya es barreja-
ven amb la incipient voluntat de decidir 
sobre el seu propi cos. Però la nul·la edu-
cació sexual de la majoria, el difícil accés 
D�PqWRGHV�DQWLFRQFHSWLXV� �SURKLELWV�ÀQV�
l’octubre del 1978-i el jou d’una Justícia 
en transició que les condemnava a la pre-
só si interrompien l’embaràs, es prostitu-
ïen o tenien un amant, havia abocat un 
gruix important de dones al desempara-
ment més cruel.

Paral·lelament, des dels barris, algu-
nes dones havien començat a canviar la 
història. Sabien que la lluita implicava la 
desobediència civil i l’enfrontament direc-
te amb dones que acceptaven el rol que 
el poder polític i la mateixa societat els 
havia atorgat. Petits nuclis de dones -en 
ocasions no més de cinc- van donar forma 
a un feminisme de les classes populars 
capaç de combinar demandes com el dret 
al propi cos o el divorci amb la reivindica-
ció d’equipaments i serveis de tota mena 
per al veïnat. Des de les associacions de 
veïns, creant vocalies de dones, o a través 

de grups com DAIA -Dones per l’Autoco-
neixement i l’Anticoncepció-, les dones del 
seu voltant van començar a rebre infor-
mació sobre salut sexual i anticoncepció.

“Ens negàvem a acceptar el paper que 
ens havia assignat el poder, pensàvem 
que hi havia qüestions transcendents 
com l’educació, la sexualitat, el divorci, 
o l’amnistia no només per als homes. 
La capacitat de decidir sobre la mater-
nitat, gaudir de la sexualitat plena i 
formar-nos intel·lectualment no podien 
ser quimeres, sinó drets”. Aquest és el 
missatge que donaven la Lourdes Ponce 
i les seves companyes des de vocalia de 
dones de l’Associació de Veïnes i Veïns 
de Prosperitat-Nou Barris des del 1977, 
amb el rebuig de moltes dones que “no-
PpV�V·LQWHUHVVDYHQ�SHOV�ÀOOV�L�HO�SUHX�GHOV�
aliments i d’homes que no volien impreg-
nar de feminisme la lluita pel benestar 
comunitari”. Malgrat aquestes reticèn-
cies, les vocalies ja estaven creant una 
dinàmica social que seria decisiva en la 
consolidació del moviment veïnal.

Aquests grups de treball es van anar 
multiplicant, cadascun amb planteja-
ments i estratègies particulars per fer 
arribar el missatge del dret al divorci, 

el control de la natalitat, la no discrimi-
nació i, ben aviat, es van veure desbor-
dades per una demanda creixent d’avor-
taments. Però el cert és que la lluita de 
les vocalies i de grups de professionals 
de la salut pels drets de la dona no va 
tenir una correspondència massiva im-
mediata entre les mateixes dones. La 
raó, explica la historiadora Mary Nash al 
llibre Dones en Transició (Ajuntament de 
Barcelona, 2007), és que la despenalitza-
ció de l’avortament i la contracepció eren 
´XQ�GHVDÀDPHQW�D�O·(VSDQ\D�WUDGLFLRQDO��
però també als mateixos partits polítics, 
incomodats en les seves estratègies polí-
tiques o en les seves creences, i això va 
fer que el moviment feminista trigués 
més a organitzar-se, malgrat que en les 

conclusions de les Jornades Catalanes de 
la Dona de 1976 ja es demanava la lega-
lització de l’avortament i la seva inclusió 
a la Seguretat Social”.

Tant és així que les campanyes mul-
titudinàries en aquest sentit no es pro-
GXLUDQ�ÀQV�D�ÀQDOV�GH� O·DQ\�������$TXHOO�
any la inculpació d’onze dones i un home 
a Bilbao per avortar o per haver practicat 
avortaments, i després quatre casos més a 
Cerdanyola del Vallès, va fer esclatar una 
campanya pel dret a l’avortament a tot 
l’Estat, que va multiplicar els actes públics, 
les manifestacions, les recollides de signa-
tures i les autoinculpacions del manifest 
promogut per les coordinadores feministes 
de Barcelona i Madrid -Jo també he avor-
tat, clamaven les dones-, que van desenca-

denar una consciència social potent.
Ara bé, sense la tasca del grup DAIA, 

molt probablement, la consciència de llui-
WD�GH�OHV�GRQHV�SHOV�VHXV�GUHWV�L�OHV�ÀWHV�
aconseguides no haurien estat les matei-
xes. La Marcel·la Güell, una de les vuit 
dones fundadores del grup DAIA i avui 
al capdavant de la vocalia de Salut de 
la Favb, recorda que “inicialment, l’any 
1976 la nostra tasca era fer xerrades a les 
vocalies de dones que començaven i infor-
mar sobre sexualitat i autoconeixement 
del cos, però a partir de 1978 vam comen-
çar a rebre demandes d’informació sobre 
l’avortament i ajuda per dur-lo a terme, i 
ens vam implicar a fons. La demanda era 
brutal, entre 40 i 60 consultes setmanals, 
teníem un local que obríem tres tardes a 
la setmana i la cua era constant”, recor-
da. A partir d’aleshores, DAIA i les voca-
lies de dones van fer xerrades col·lectives 

“perquè la gent fos conscient que l’avor-
tament no era un problema individual 
VLQy�FROÃOHFWLXµ��'XUDQW�VLV�DQ\V��ÀQV�D�OD�
seva dissolució el 1984, DAIA va ser la 
gran promotora de la sexualitat lliure, el 
control de la natalitat i l’avortament com 
a instruments per a aconseguir els drets 
reproductius i refermar el dret de la dona 
al seu cos en escoles, associacions de ve-
ïns i sindicats.

Torre Llobeta, pas de gegant

La maternitat ja no era una obligació per 
a la dona, era una decisió que prenia, 
al marge de què digués la llei. I potser 
per això l’ajuntament predemocràtic de 
Barcelona -les eleccions foren el 1979- va 
aplegar dones de les vocalies i de DAIA 
en una comissió mixta amb l’adminis-
tració, professionals de la ginecologia i 
treballadors socials per donar forma a un 
projecte més professionalitzat -i més di-
rigit ideològicament- d’atenció a la dona, 
HOV�FHQWUHV�GH�SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU��'$,$�
va proposar una separació entre l’assis-
tència mèdica i l’atenció ideològica, que 
al seu entendre havia de proporcionar un 
enfocament feminista dins d’una sanitat 
popular, i això implicava que una part de 
la plantilla d’aquests centres no fos pro-
fessional de la salut, sinó activista. L’ad-
ministració ho va refusar, però malgrat 
tot, era un pas de gegant per a les dones. 
El 26 de març de 1979 s’inaugurava el 
SULPHU�FHQWUH�GH�SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU�GH�
la ciutat, Torre Llobeta, al passeig Mara-
gall. Aquell mateix any es van obrir més 
centres a la ciutat, de manera que la fun-
ció purament informadora de les vocali-

L

ODes de les vocalies de dones 
es va treballar, entre d’altres 
coses, perquè l’avortament 
es convertís en un problema 
col·lectiu i no individual

assisteixen 4.000 dones, entre 

elles representants d’una 

vintena de vocalies veïnals. La 

legalització de l’avortament 

i la inclusió d’aquest en la 

Seguretat Social van ser algunes 

de les demandes. Es realitza una 

campanya demanant l’amnistia 

per a les dones castigades per 

avortar. Segons el Tribunal 

Suprem, entre 200 i 400 dones 

van morir en avortaments 

clandestins.

������La revista feminista 

Opción informava al número 

del mes de gener que el 

nombre d’avortaments 

il·legals que es realitzaven 

a l’any era de 300.000. La 

ginecòloga Assumpció Villatoro 

publica el llibre ¿Qué es el 

aborto? a l’editorial Gaya 

Ciencia. El 24 de desembre 

la Coordinadora Feminista 

convoca una manifestació 

per l’amnistia de la dona. Es 

reivindica l’abolició de les 

lleis que castigaven l’adulteri, 

l’ús d’anticonceptius o 

l’avortament, així com de la 

Llei de Perillositat Social que 

penalitzava l’homosexualitat i 

la prostitució.

������Es crea el grup DAIA 

(Dones per l’Autoconeixement i 

l’Anticoncepció), especialitzat 

HQ�SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU�
i educació sexual. Es va 

dissoldre l’any 1984. Durant 

aquests 6 anys, la DAIA va 

ser la gran promotora de la 

sexualitat lliure, el control 

de la natalitat i el dret a 

l’avortament. Segons DAIA, a 

Barcelona es practicaven 200 

avortaments clandestins a la 

setmana. Algunes vocalies de 

dones informaven les veïnes 

sobre com es podia avortar 

en condicions dignes. S’obre 

ODes dels barris es va 
conformar un feminisme 
de base capaç de combinar 
demandes generals amb 
reivindicacions de territori

AnC
Manifestació pel dret a l’avortament als anys 70
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es de dones es va anar perdent. Però els 
avortaments no s’havien aturat.

La Chelo García va viure de molt a 
prop el problema de l’avortament, primer 
des de la vocalia de dones de l’Associació 
de Veïns d’El Carmel, la primera en cons-
tituir-se, i després com a treballadora de 
SODQLÀFDFLy� IDPLOLDU�� ´7HzULFDPHQW� WHQt-
em un marge molt relatiu, perquè haví-
em jurat atenir-nos a la legislació vigent i 
que no faríem res que estigués fora de les 
nostres competències. A la pràctica, no 
només fèiem contracepció: ajudàvem les 

dones que volien avortar des de la vocalia 
i des de Torre Llobeta. I n’eren moltíssi-
mes, res excepcional”, recorda.

Solidaritat internacional

I justament, una part important de la fei-
na de les vocalies de dones durant molts 
anys va ser aconseguir diners per ajudar 
les dones que havien d’anar a avortar a 
l’estranger. Clíniques de Londres i Am-
sterdam sovint s’oferien a fer la inter-
venció de franc, i algunes agències de 
viatges de Barcelona regalaven bitllets 
o feien grans descomptes. “La solidaritat 
i la complicitat internacional van ser fo-
namentals per ajudar les dones”, afegeix 
la Marcel·la. De fet, tant la Lourdes com 
la Chelo i la Marcel·la havien fet moltís-
simes gestions en aquest sentit. També 
Avinyó, al sud de França, era una desti-
nació per a avortar. Per la seva proximi-

tat i el preu més assequible, i la disponi-
bilitat dels treballadors per ajudar-nos”. 
'HV� GHO� VHUYHL� GH� SODQLÀFDFLy� IDPLOLDU�
també col·laboraven, tot i que havien de 
ser prou més discrets: “Orientàvem les 
dones i les explicàvem les possibilitats 
que tenien d’anar a interrompre l’emba-
ràs fora d’Espanya, i si no tenien recur-
sos, fèiem algunes gestions perquè algú 
se’n fes càrrec”, rebla la Chelo.

Ara bé, a Barcelona també es practi-
caven força avortaments. La classe alta, 
fent gala d’una doble moral, podia avor-
tar còmodament a la ciutat en alguna de 
les clíniques que s’oferien discretament. 
L’altra cara de la moneda, els avorta-
ments perillosos de les dones que ni tan 

sols havien pogut demanar ajuda a les 
YRFDOLHV�GH�GRQHV�R�D�SODQLÀFDFLy�IDPLOL-
ar. Es posaven en mans de persones que 
SUREDEOHPHQW� QR� HVWDYHQ� TXDOLÀFDGHV�
professionalment perquè les fessin avor-
tar. “Recordo que tenia molta fama el 
“carnisser” de Sants, un senyor que ales-
hores ja era gran i que feia unes destros-
ses impressionants, o també una dona al 
Raval. Les dones que hi anaven tenien 
una experiència traumàtica”, rememora 
la Lourdes Ponce.

(Q�RFDVLRQV�ÀQV�L�WRW�KDYLHQ�IHW�YHQLU�
metges d’Avinyó perquè practiquessin 
més d’un avortament en una casa de la 
ciutat. “De les que cada setmana havien 
d’avortar i no podien viatjar, per diners o 

perquè no tenien passaport, que era di-
fícil i car d’obtenir, es demanava a una 
d’elles que oferís casa seva, i tothom ana-
va a aquella casa a esperar els ginecòlegs 
d’Avinyó. Fins al mateix dia no es deia 
l’adreça, perquè era molt arriscat. Recor-
do que les pautaven antibiòtics des d’uns 
dies abans perquè no tinguessin infecci-
ons i no haguessin d’anar a l’hospital en 
cap moment, perquè aleshores detectari-
en l’avortament segur”, diu la Lourdes.

L’alta taxa d’avortaments va desbor-
dar els serveis que inicialment s’havien 
previst per informar les dones sobre la 
sexualitat lliure i els mètodes anticon-
ceptius. Però les dones que hi havia al 
capdavant van saber gestionar amb mol-
ta traça la nova situació social als bar-

ris: “Nosaltres sobretot el que volíem és 
que les dones coneguessin el seu cos i po-
guessin controlar l’anticoncepció, però la 
qüestió de l’avortament ens va desbordar 
totalment i vam haver de canviar el full 
de ruta, perquè ens trobàvem amb moltes 
dones sense cap mena d’educació sexual i 
sense accés als anticonceptius, que si no 
les ajudàvem, tindrien un avortament de 
risc, sense poder anar a l’hospital per por 
de ser descobertes i empresonades”, reco-
neix la Marcel·la.

El 1985, el govern espanyol despena-
litzava l’avortament, una dècada després 
de la mort de Franco. Era la prova que 
la majoria de forces polítiques no havien 
tingut els drets de la dona a la seva agen-
da de prioritats. Si les dones no s’hagues-
sin mobilitzat d’una forma tan espectacu-
lar i simultània, qui sap quants anys més 
haurien passat.

OConstituïdes originalment 
per ajudar les dones a 
conéixer el seu cos i controlar 
l’anticoncepció, el drama de 
l’avortament les va desbordar

el primer Centre de Planning 

de Barcelona, al barri de 

Torrellobeta. Es despenalitza 

l’ús d’anticonceptius. La vocalia 

de l’AV del Carmel publica un 

fulletó titulat “La sexualidad 

como fuente de placer”.

������Després de les eleccions 

municipals es crea una xarxa de 

centres de Planning municipals. 

Es realitzen diverses campanyes 

a nivell estatal en solidaritat 

amb 11 dones encausades a 

Bilbao i Cerdanyola. A Sevilla, 

2.000 dones són imputades per 

auto acusar-se d’haver avortat. 

Les mobilitzacions no s’aturaran 

ÀQV�D�O·DQ\������

1981. S’aprova la Llei del 

Divorci. Les vocalies de dones 

reivindiquen que els centres 

de Planning s’integrin en la 

xarxa pública sanitària. La 

Coordinadora Feminista i 

l’Associació Catalana de la Dona 

convoquen el 8 de març davant 

la Catedral una concentració per 

reivindicar l’avortament lliure i 

gratuït.

1982. La revista Dones en 

lluita publica un dossier sobre 

“L’al·lucinant aventura de ser 

mare”. El 8 de març milers 

de dones es manifesten i la 

pancarta que encapçala la 

manifestació és “Pel dret 

a l’avortament”. El 15 de 

març es tanquen 100 dones 

a la seu de Nacions Unides a 

Barcelona en solidaritat amb 

les dones encausades a Bilbao. 

Una concentració davant la 

Generalitat acaba amb quatre 

dones ferides pels Mossos 

d’Esquadra.

1983. El 26 de maig una gran 

manifestació surt de plaça 

Universitat al crit de “les dones 

decideixen”.

1984. Davant la saturació dels 

Centres de Planning existents, 

les associacions de veïns i veïnes 

demanden l’ampliació de la 

xarxa.

1985. Es celebren les 

FLQTXHQHV�-RUQDGHV�GH�OD�'RQD�
a Barcelona sota el lema “Deu 

anys de feminisme”. El Govern 

del PSOE aprova la Llei Orgànica 

que despenalitza l’avortament 

induït en tres supòsits: risc per 

a la salut de la dona, violació 

lluíS SAlOm / ARxIu fAvb
0DQLIHVWDFLy�HO���GH�PDUo�GH������D�%DUFHORQD

vOCAlIA DE DOnES DEl CARmEl

OEls plantejaments del 
moviment feminista eren 
XQ�GHVDÀDPHQW�D�O·(VSDQ\D�
tradicional i també als 
partits de la transició
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Suspens en educació sexual

o malformacions físiques o 

psíquiques al fetus.

1986. El moviment feminista 

practica dos avortaments a Llars 

Mundet, on se celebraven les 

-RUQDGHV�DQXDOV�GH�OD�'RQD��SHU�
denunciar que la llei aprovada 

HV�FRQVLGHUDYD�LQVXÀFLHQW�

1990. -XGLFL�D�3DPSORQD�SHU�
un avortament legal. S’acusa 

tres ginecòlegs i dues dones. 

Era el primer avortament 

legal que es feia a la sanitat 

pública. La denúncia la posa 

la catòlica entitat Acción 

Familiar. A Barcelona es convoca 

una concentració de suport a 

Canaletes i un autobús solidari 

porta desenes de dones cap a 

Pamplona.

������El Govern de Zapatero 

liberalitza l’anomenada “píndola 

del dia després”. El número 

d’avortament és de 112.000, uns 

4.000 menys que l’any anterior.

2009. El Govern anuncia 

una nova llei de l’avortament. 

L’església manifesta que 

excomulgarà aquells que la 

votin. S’aprova la Llei Orgànica 

de Salut Sexual i Reproductiva 

i d’Interrupció Voluntària de 

l’Embaràs, que despenalitzava 

l’avortament durant les 

primeres 14 setmanes. El Partit 

Popular va presentar un recurs 

contra diferents articles. La 

llei va ser aprovada pel PSOE 

i avalada pel Consell d’Estat. 

L’Església catòlica s’hi va oposar 

amb ràbia.

2011. El PP planteja en el seu 

SURJUDPD�HOHFWRUDO�PRGLÀFDU�OD�
llei de l’avortament.

2012. (O�PLQLVWUH�GH�-XVWtFLD�

Alberto Ruíz Gallardón anuncia 

en la seva presa de possessió 

que la seva intenció és reformar 

la llei de l’avortament.

2013. El Govern presenta el 

nou avantprojecte de reforma 

de la llei de l’avortament. Si 

s’aprova, podem retrocedir un 

VHJOH�HQUHUH��(O�FRQÁLFWH�HVWj�
obert.

 

2014. El 8 de març totes 

les manifestacions del Dia 

Internacional de la Dona 

Treballadora van fer referència 

al projecte de llei de Gallardón.

mARIOnA zAmORA

a llei vigent que regula l’avorta-
PHQW��/OHL�2UJjQLFD��������GH���
de març de salut sexual i repro-

ductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs- regula també l’educació afec-
tiva i sexual dels joves. Tot i això, encara 
són molts els joves que no reben aquesta 
educació o desconeixen els recursos que 
tenen a l’abast.

¿Com és l’aplicació actual de les políti-
ques d’educació afectiva i sexual i com es 
planteja davant l’ofensiva de la nova llei 
del ministre Gallardón i el canvi de llei 
educativa? ¿Com afecten aquestes lleis al 
retorn a certes pràctiques de risc, al des-
cens en l’ús de mètodes anticonceptius, 
les conductes patriarcals i les relacions 
afectives i sexuals nocives?

Estat de la qüestió

Les últimes dades disponibles sobre els 
avortaments registrats practicats a Ca-
talunya (2012) indiquen que el 52% dels 
casos -11.417- van ser dones d’entre 15 
L����DQ\V��GRQHV�TXH�QR�KDYLHQ�XVDW�Pq-
tode anticonceptiu, que no l’havien usat 
bé o que els havia fallat. En el 88,6 % 
dels casos va ser a petició de la dona, 
opció que amb la proposta de llei del mi-
nistre Gallardón quedaria descartada. 

$�SDUW�GH�OD�GLÀFXOWDW�DIHJLGD�SHU�D�OHV�
adolescents en cas de voler avortar, en 
l’actual situació de crisi, amb una taxa 
d’atur juvenil altíssima, amb uns sous 
SUHFDULV�� L� OHV�GLÀFXOWDWV�G·HPDQFLSDFLy�
que això suposa, tenir una criatura pot 
resultar una situació, econòmicament 
i emocionalment, molt complicada per 
a la dona jove i el seu entorn. A més a 
més dels condicionants omnipresents de 
la societat patriarcal en què vivim i les 

conductes sexuals en què es tradueix, 
l’atenció i l’educació a la salut afectiva 
i sexual de la població jove a nivell ins-
titucional -sense desmerèixer els grans 
professionals que hi ha- és minsa i no 
tothom se l’acaba de creure.

Malgrat els diferents intents realit-
zats des dels àmbits d’educació i inter-
venció sociosanitària, o les campanyes 
institucionals en diferents mitjans, ado-
lescents i joves entrevistats asseguren 
que no usen preservatiu en moltes de les 
seves relacions perquè redueix el plaer. 
Actituds com aquestes responen a una 
concepció coitocentrista de la sexualitat 
i fan molt difícil, sobretot per a les no-
ies sobre les qui en gran mesura recau 

la responsabilitat de la 
contracepció, negociar 
l’ús del preservatiu.

Educació sexual

Segons el Baròmetre de 
l’Accés de les Dones Jo-
ves a la Lliure Elecció 
d’Anticonceptius Mo-
derns a 10 Països de la 
Unió Europea (2013), 
l’Estat espanyol suspèn 
sobretot en educació 
afectiva i sexual.

Com ens explica en 
Fermí Santamaria, pro-
fessor de secundària en 
un institut de Tarrago-
na, a la LOGSE estava 
catalogada de “transver-
sal”: s’havia de tractar 
en totes les assignatures 
mitjançant els seus con-
WLQJXWV�� L�D��U�G·(62�HV�
treballava de manera es-
SHFtÀFD� D� O·DVVLJQDWXUD�
de Biologia i Geologia, i 
es centrava únicament 
en l’aspecte reproductiu. 
Al seu institut també 
hi havia la possibilitat 
d’oferir un crèdit varia-
ble, optatiu, anomenat 
“cos, reproducció i se-
xualitat”, i es comptava 
amb infermeres i lleva-
dores dels CAP per fer 

activitats als centres, o per atendre i 
assessorar els alumnes en qüestions de 
salut, sexualitat inclosa.

Amb la LOE s’abordava la sexualitat 
D��Q���U� L� ��G·(62�GHV�GH� OD�SHUVSHFWL-
YD�PHUDPHQW�UHSURGXFWLYD� L�ÀVLROzJLFD��
l’educació afectiva i sexual va passar a 
formar part de la “competència social i 
ciutadana”, i es tractava també de ma-
nera transversal, i amb especial èmfasi 
en la igualtat de gènere i en l’orientació 
sexual. Malgrat que es continua fent ta-
llers (sobretot de prevenció de malalti-
es de transmissió sexual i embaràs no 
SODQLÀFDW��� OD�ÀJXUD�GH� O·LQIHUPHU�D�GHO�
centre va desaparèixer a causa de les 
retallades.

A la llei de l’avortament del 2010 
s’establia que l’educació afectiva i sexu-
al havia de formar part del currículum 
educatiu, però com denuncien des de 
O·$VVRFLDFLy�GH�3ODQLÀFDFLy�)DPLOLDU�GH�
Catalunya i Balears (APFCIB) aquest 
aspecte mai no s’ha arribat a desen-
volupar. I ha quedat, a més, estroncat 
per l’arribada de la LOMCE, en la qual 
l’educació afectiva i sexual ja no apareix 
en cap apartat.

8Q�DOWUH�DVSHFWH�TXH�KD�GLÀFXOWDW�L�GL-
ÀFXOWD�HQFDUD�O·HGXFDFLy�DIHFWLYD�L�VH[XDO�
pV�OD�SUHGLVSRVLFLy�L�R�IRUPDFLy�GHOV�SUR-
fessors de secundària a treballar aques-
tes qüestions amb els alumnes, ja que 
com comenta una professora d’un institut 
del Maresme: “No em sento còmoda tre-
ballant això amb els meus alumnes, no sé 
com fer-ho o com tractar-ho”. Malgrat ha-
ver-hi formacions per al professorat, són 
poques i repartides de manera desigual 
pel territori. Per altra banda, no ha estat 
ÀQV�DO�IHEUHU�GHO������TXH�O·$JqQFLD�&D-
talana de la Salut ha redactat un Pla de 
Salut Afectiva i Sexual de tres anys, que 
caldrà veure com es desenvolupa.

Atenció als joves 

Actualment els recursos exclusius que 
els adolescents i joves de la província de 
Barcelona tenen a l’abast per tal de resol-

dre dubtes i rebre atenció en qüestions de 
salut sexual i afectiva són el Centre Jove 
d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), les 
tardes joves dels Programes d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR), 
i els eventuals tallers als que puguin as-
sistir als instituts, Casals de Joves o Ser-
veis d’Informació Juvenil.

Sense dubtar de la tasca dels professi-
onals que hi treballen, aquests recursos 
moltes vegades són desconeguts pels jo-
ves o hi ha certa reticència a anar-hi pels 
tabús que encara arrossega la sexualitat 
o per por a ser jutjats per un adult.

Cal destacar, a més, com declaren 
des de l’APCIB, que la gran majoria de 
joves usen internet per informar-se, on 
la informació és molt àmplia i no sem-
SUH�ÀDEOH��´+L�KD�PROWD�LQIRUPDFLy�SHUz�
poca educació que permeti als joves des-
triar críticament, i això pot ser perillós”. 
Fins i tot una web institucional com la de 
l’Ajuntament de Barcelona, presenta una 
informació equivocada de la situació de 
la Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
D�&DWDOXQ\D��DÀUPDQW�TXH�QRPpV�HV�SRW�
avortar en els supòsits de violació, mal-
formació fetal o risc per a la salut psíqui-
ca o física per a la mare.

L

3DUDOĊOHODPHQW�D�OD�GHÀFLqQFLD�HQ�O·HGXFDFLy�DIHFWLYD�L�VH[XDO��
l’accés als mètodes anticonceptius és una altra problemàtica. 

De moment, malgrat declaracions anteriors d’Ana Mato que 

auguraven el contrari, l’anticoncepció d’emergència (coneguda 

com a “píndola del dia després”) està subvencionada des 

del 2004 a Catalunya i es pot obtenir gratuïtament als CAP i 

VHUYHLV�G·XUJqQFLHV��L��FRP�DVVHJXUHQ�GHV�GHO�&-$6�R�O·$3)&,%�
recolzant-se en molts estudis, la seva gratuïtat no ha substituït 

l’ús de mètodes anticonceptius.

Com indica el document del Pla de Salut Afectiva i Sexual, 

VHJRQV�O·~OWLPD�HQTXHVWD�1DFLRQDO�GH�OD�-RYHQWXW��������HO�
preservatiu masculí és el mètode més usat entre els joves de 15 

a 29 anys (60% en l’última relació), tot i haver-ne disminuït l’ús 

respecte el 2003. Paradoxalment, i essent l’únic mètode que 

prevé les malalties de transmissió sexual, els preservatius masculí 

i femení només estan subvencionats i repartits de manera 

gratuïta en algunes campanyes, però no en la seva venda.

Des de l’agost passat, a més, el govern espanyol ha deixat de 

subvencionar vuit píndoles anticonceptives d’última generació 

que s’havien incorporat al Sistema Nacional de Salut el 2011. 

Com informa la Societat Espanyola de Contracepció, altres 

mètodes anticonceptius com l’anell vaginal, els pegats o els 

dispositius intrauterins no estan subvencionats i el seu cost 

ronda entre els vint i trenta euros mensuals. El dret de les 

dones a l’accés a mètodes anticonceptius moderns ha estat 

privatitzat, com tantes altres coses.

L’accés als anticonceptius

OLa gran majoria de joves 
usen Internet per orientar-
se, on la informació és molt 
jPSOLD�SHUz�QR�VHPSUH�ÀDEOH��
falta la vessant educativa

mASIA DE lA guInEuEtA
Jornades per a joves a la Masia de la GuineuetaOLa llei de l’avortament vigent 

deia que l’educació afectiva i 
sexual havia de formar part 
del currículum educatiu. Mai 
no s’ha arribat a desenvolupar
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“La salut de la dona millora 

quan l’avortament es legalitza”

CRIStInA pAlOmAR

a doctora Maria As-
sumpció Villatoro m’es-
pera a la cafeteria Laie 

amb puntualitat britànica. Hem 
quedat a mig matí per conversar 
amb tranquil·litat, però el cam-
brer ens avisa que només tenim 
tres quarts d’hora abans de co-
mençar a preparar les taules 
per dinar. Ens posem a parlar 
de la lluita de la dona dels anys 
setanta i també de les ferides 
que la vida ens ha deixat al cor. 
Se’ns va el sant al cel parlant 
de la llei Gallardón. “Assassí de 
SHQVDPHQWµ��HO�TXDOLÀFD�

Per què va triar ser 
ginecòloga?
Jo vaig començar volent ser 

pediatra, però em vaig trobar 
que venien les mares amb els 
seus nadons i em deien que no 
volien tornar-se a quedar em-
barassades. Vaig veure el meu 
primer part als 15 anys i vaig 
constatar, després de veure ma-
leir la mare perquè es tornaria 
a quedar embarassada, que la 
maternitat no era res merave-
llós. En aquell moment, a Es-
panya estava prohibida tant 
l’anticoncepció com l’avorta-
ment. Gràcies al meu pare vaig 
aprendre anglès, després me’n 
vaig anar a Anglaterra amb 
una beca per estudiar els mè-
todes d’anticoncepció i allà vaig 
aprendre la diferència entre 
sexualitat i concepció, i vaig co-
nèixer de primera mà les lluites 
que a nivell internacional s’es-
taven fent per canviar les lleis 
sobre aquest tema. Quan vaig 
tornar a Barcelona vaig pen-
sar que quan naixien els nens 
ja era massa tard i per això em 
vaig fer ginecòloga.

Vostè va ser una pionera: 
als anys setanta parlant 
d’avortament…
Vam obrir el primer centre 

públic d’anticoncepció a l’Hos-
pital Clínic l’any 1971 i després 
me’n vaig anar a l’Hospital de 
Sant Pau a aprendre obstetrícia 
i allà vaig muntar-hi un altre 
centre. Després vam crear els 
FHQWUHV� PXQLFLSDOV� GH� SODQLÀ-
cació familiar de la mà de grups 
de dones i de les associacions de 
veïns. Vaig començar a fer semi-
naris sobre sexualitat convençu-
da que per tenir una sexualitat 
satisfactòria era important tenir 
una anticoncepció satisfactòria. 
'HVSUpV�YDLJ�KDYHU�GH�UHFWLÀFDU��
pensava que tenint accés a l’an-
ticoncepció, la sexualitat millo-
raria, i no és així.

No la van detenir mai?
No. Ens la jugàvem molt par-

lant d’avortament en aquells 
anys i organitzant xerrades so-
bre sexualitat que sempre s’om-
plien de gom a gom, però no em 
van arrestar mai. Recordo que 
passava els DIU amagats en-
WUH� HOV� EROTXHUV� GHOV�PHXV� ÀOOV�
i quan venia d’Anglaterra o de 
Suïssa ho feia amb la maleta 

L

Maria Assumpció Villatoro
Ginecòloga

plena de diafragmes i de cremes 
espermicides. Suposo que vaig 
tenir molta sort.

Per què es va equivocar 
en pensar que amb una 
anticoncepció satisfactòria 
milloraria la sexualitat de 
les dones? 
Avui en dia les noies joves ve-

uen el tema de prendre pastilles 
molt més complicat que utilitzar 
un telèfon mòbil.

Suposo que es refereix a 
l’augment d’embarassos en 
adolescents.
Hi ha una cosa fonamental: 

Una cosa és el desig d’embaràs 
i una altra molt diferent el de-
VLJ�G·XQ�ÀOO��/·DGROHVFHQW�SHQVD�
que l’embaràs és una broma. A 
més, hi ha molta més promiscu-
ïtat que abans. M’he trobat amb 
adolescents que no sabien qui 
era el pare i que eren incapaces 
d’assumir que una pràctica se-
xual no només comportava un 
risc d’embaràs, sinó també de 
malalties. Hi ha adolescents que 
avorten quatre i cinc vegades 
com si res.

Vol dir que l’educació sexual 
a l’escola no serveix de res?
Serveix de ben poc. Hi ha 

molts programes que han fra-
cassat estrepitosament perquè 
la transmissió del que és un 
vincle amorós i el respecte a 
l’altre l’ha de fer la família, no 
l’escola. Malgrat que els nois i 
noies tenen accés a molta més 
informació que abans, hi ha una 
manca de valors morals, ètics i 
de vinculació humana molt pre-
ocupant.

Potser hi ha una mena de 
tabú a l’hora de parlar de 
VH[XDOLWDW�HQWUH�SDUHV�L�ÀOOV�
No suportem parlar de sexe 

DPE�HOV�QRVWUHV�ÀOOV�

El biòleg nord-americà 
Paul Ehrlich manté que 
sobra gent al planeta i 
reivindica la contracepció 
i l’avortament com a 
eines imprescindibles per 
controlar la superpoblació.
Penso que aquest criteri no 

ens interessa massa. El desig de 
WHQLU�XQ�ÀOO�HV�EDVD�HQ�O·DPRU��QR�
en les patates. El desig humà és 
el que sosté això i li dóna sentit. 
Per això, quan es fa una llei que 
prohibeix avortar, això no vol dir 
que no se’n facin, d’avortaments. 
Es fan en males condicions, la 
salut de la dona se’n ressent i la 
mort per avortaments clandes-
tins és molt elevada.

Això mateix ho deia l’OMS 
fa unes setmanes valorant 
la reforma de la llei de 
l’avortament del Govern.
Ningú no pot discutir que la 

salut de la dona millora quan 
l’avortament es legalitza. La-
mentablement, aquests sectors 
de la societat tan fonamentalis-
tes fan que la llei de l’avortament 
s’hagi convertit en una llei pèn-
dol. Retrocedeix i avança, però 
per sort sempre avança una mica 
més que la vegada anterior.

Quin paper van jugar els 
moviments feministes en 
l’alliberament sexual de la 
dona als anys setanta?
Van jugar un paper molt im-

portant no només a Catalunya i 
a Espanya, sinó a tot el món.

Quin suport va trobar dels 
seus companys de professió ?
Em deien que era una hetero-

doxa i altres coses pitjors. Alguns 
professors em recordaven que si 
no m’agradaven les lleis del país, 
sempre podia anar-me’n.

No la van expulsar mai de la 
Universitat?

No. Saps quanta gent anti 
avortament em venia a demanar 
ajuda i em deien que el seu cas 
era especial? Hi havia gent que 
em volia fer fora i gent que em 
recolzava, com passa sempre.

Suposo que deu estar molt 
emprenyada amb la reforma 
de la llei de l’avortament.
La considero una falta de res-

pecte. S’atorguen gairebé el pa-
per de Déu, un paper que no els 
correspon perquè estan judicia-
litzant un àmbit molt personal. 
Són assassins de pensament 
perquè imposen la seva veritat i 
no respecten la dels altres.

Com valora que per primera 
vegada es reconeguin els 
drets dels no nascuts?
És una gran contradicció de-

fensar els drets de persones que 
encara no han nascut i no fer-ho 
dels que ja han nascut.

Es pot parlar d’un ésser 
humà no nascut des del punt 
GH�YLVWD�FLHQWtÀF"
Les cèl·lules no tenen res a 

veure amb un ésser humà. Qui 
no pot diferenciar entre això, no 
pot tenir capacitat per legislar.

Què li sembla que 
l’avortament i l’anticoncepció 
siguin temes tan polititzats?
Em sembla un fet gravíssim, 

però és que aquí tot està politit-
zat! Què me’n dius de l’educació? 

En defensa de la seva 
reforma, Ruíz Gallardón 
ha dit que l’augment 
de la població revertirà 
positivament en l’economia. 
Què li sembla l’argument?
Per què vol tanta gent? No 

ens hem de multiplicar com si 
fóssim pollastres!

Mà d’obra barata, potser…
Aquest no és l’objectiu de l’es-

pècie humana!

Què li diria al ministre si el 
tingués al davant?
Doncs que la gent que defen-

sem el dret a l’avortament, no 
pensem obligar ningú a fer-ho. 
Lluitem per no haver d’arribar 
a aquest extrem.

És una bona idea inscriure 
el seu cos al Registre de la 
Propietat, com han fet un 
grup de dones basques?
Em sembla una idea molt 

bona. Ho haurien de fer totes les 
dones.

Cal tenir alguna cosa 
especial per exercir de 
ginecòloga?
La falta d’empatia i d’una 

visió holística de la professió és 
preocupant perquè l’acompanya-
ment del pacient fa molt més que 
qualsevol medicina. La ment és 
molt poderosa: només cal veure 
els efectes del placebo. Shakes-
peare m’ha ensenyat molt més a 
fer de metge de persones que no 
la facultat de Medicina.

Pionera 
i visionària

La ginecòloga Maria 
Assumpció Villatoro ha 
estat el buc insígnia de 
l’alliberament sexual 
de la dona a l’Espanya 
dels anys setanta. La 
seva formació mèdica 
a Anglaterra li va 
permetre descobrir que la 
sexualitat i la concepció 
són coses diferents i que 
la maternitat només 
és meravellosa quan és 
desitjada. Defensora a 
ultrança dels mètodes 
anticonceptius i de 
l’avortament, gràcies 
a ella es van obrir a 
Catalunya els primers 
centres públics de 
SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU�L�
la seva empremta es 
va estendre a la resta 
de l’Estat i a Portugal. 
Els primes anys van 
ser durs: passava 
els DIU i les cremes 
espermicides amagats a 
les maletes, arranjava 
tractaments hormonals 
perquè actuessin com 
a anticonceptius i 
organitzava xerrades 
clandestines sobre 
sexualitat. Ara recorda 
a Ruíz Gallardón que 
l’avortament salva vides, 
que ningú obliga ningú 
a avortar i que una cosa 
són quatre cèl·lules que 
s’estan multiplicant i una 
altra és un ésser humà.

IgnASI R. REnOm
Maria Assumpció Villatoro a la llibreria Laie
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Candel periodista, incisiu, que sí 
TXH� UHÁHFWHL[HQ� HOV� GDUUHUV� DUWL-
cles d’aquest recull –“El agua, esa 
amiga y enemiga de los barrios”, 
“La llar social de Can Tunis”, “Bar-
raques de la Riera Comtal”, “El 
Pabellón de Bélgica, cierto lugar 
siniestro”...–, molt més compro-
mesos, contestataris i en la línia 
que marcaria la seva trajectòria 
posterior.

7DQPDWHL[��HOV�WH[WRV�GH�Desti-
no�� XQLWV� D� OHV� IRWRJUDÀHV� GH� 5D-
mon Dimas –les còpies de les quals 
YDQ� GHVDSDUqL[HU� GHVSUpV� GH� OD�
mort del fotògraf; un fet que ha 
requerit una important tasca de 
recuperació digital–, són sovint 
documents de primer ordre per 
recordar indrets desapareguts i, a 
vegades, poc documentats. I ofe-
UHL[HQ�� D� TXL� YXOJXL� OOHJLU� HQWUH�
línies, la possibilitat de descobrir, 
en estat embrionari, la visió can-
deliana de Barcelona.

NÉSTOR BOGAJO

“Els meus reportatges a Destino 
van agradar. No fa gaire me’ls re-
cordava el meu amic Josep Mas, 
de Planeta-Agostini. Alguna vegada 
havia pensat que hauria estat bo-
nic editar-los amb el doble vessant 
de com és ara allò que vaig fer 
en reportatges. La veritat és que 
em faria molta mandra localitzar 
aquells treballs dintre del desor-
dre en el qual guardo jo les coses 
i recórrer de nou diverses vegades, 
moltes vegades, aquells escenaris, 
com llavors feia, i veure què se 
Q·KD� IHWµ�� +R� H[SOLFDYD� )UDQFHVF�
Candel, el 18 d’octubre de 1988, 
al Diari de Barcelona, on aleshores 
publicava una sèrie d’articles dedi-
cats als seus editors.

El cert és que l’escriptor no va 
recuperar mai aquells reportatges 
de Destino. “Els seus millors re-
portatges”, diria el periodista dels 
barris, Josep M. Huertas, en una 
entrevista pòstuma inclosa a la 
ELRJUDÀD�GH�&DQGHO��La providèn-
cia es diu Paco (Dèria/La Magrana, 
�������GH�*HQtV� 6LQFD��XQV� WH[WRV�
que tenien “un sabor especial”, 
recordava Huertas, i que ara for-
men part de la darrera antologia 
de l’escriptor dels barris de la fal-
da de Montjuïc: Candel i Barcelo-
na: la ciutat dels altres catalans 
(1958-1964), publicada per l’Ajun-
tament de Barcelona, amb la 
FROĊODERUDFLy�GH� OD�)XQGDFLy�3DFR�
Candel i la família de l’escriptor, 
amb motiu del 50 aniversari de la 

primera edició, el 1964, de l’assaig 
Els altres catalans.

L’antologia recull 16 reportat-
ges –vuit escrits per a Destino–, la 
majoria dels quals van ser redac-
tats durant el procés de gestació 
de la seva obra magna; entre la 
publicació de l’article “Los otros 
catalanes” a la revista cultural La 
Jirafa��HO�������ÀQV�D�PHVRV�GHVSUpV�
de veure la llum en forma de llibre. 
Candel només havia recuperat un 

G·DTXHOOV�WH[WRV�HQFDUUHJDWV�SHU�-R-
sep Vergés, director de la revista, a 
l’antologia –descatalogada– La car-
ne en el asador (Nova Terra, 1966). 
(UD�HO�GHGLFDW�D� O·H[SHULPHQW� WHD-
tral d’Angel Carmona a les tavernes 
dels barris populars i que, posteri-

orment, rebria el nom de la Pipiron-
da. Per ell, Candel recorre barris 
com el Somorrostro, Can Tunis o les 
Cases Barates d’Eduard Aunós.

La resta de reportatges de Des-
tino�� SHUz�� HUHQ� PRQRJUjÀFV� GH-
dicats a algun indret popular: les 
platges de Can Tunis, la festa ma-
jor de Sants, el mercat del Born, el 
de Sant Antoni, les Planes, els En-
FDQWV� 9HOOV� L� O·(VFRU[DGRU� ²HO� WH[W�
del qual es va acabar publicant al 
diari del Moviment Solidaridad Na-
cional, com a conseqüència de les 
reticències de Vergés de publicar 
XQ�WH[W�WDQ�H[SOtFLW�L�DPE�XQHV�IR-
WRJUDÀHV�WDQ�SOHQHV�GH�VDQJ��´4Xq�
FUHLD�TXH�SRGLD�WUREDU�D�O·(VFRU[D-
dor, margarides?”, es preguntava 
Candel a Diari de Barcelona–.

(OV� WH[WRV� GH� Destino mostren 
un escriptor que s’està consoli-
dant; que s’ha fet popular mercès 

a la publicació de les 
seves primeres novel-
les –Hay una juventud 
que aguarda, Donde 
la ciudad cambia su 
nombre, Han mata-
do a un hombre, han 
roto un paisaje...– i el 
seu “Los otros cata-
lanes” –també inclòs 
a l’antologia–, però 
que encara hauria 
d’evolucionar cap al 

La ciutat dels 

‘altres catalans’

L’Ajuntament de Barcelona publica 

una antologia de reportatges de Francesc 

Candel per commemorar el cinquantenari 

de la seva obra magna

“La playa empieza a la derecha de la Campsa, 
luego de unos vertederos sobre el mar. Estos 
vertederos parece que cada día ganan posiciones. 
A cada camión o carro que vuelca sus escombros 
en aquella vertiente, la tierra avanza un paso 
sobre las aguas. Después, el mar se complace 
en desparramar -como se hace con las ilusiones- 
todos estos escombros en la playa continua [...].

Sobre la pendiente sumamente inclinada de 
estos vertederos, hombres hundidos hasta la 
rodilla en ellos hurgan afanosamente. Después, 
luego de una tría concienzuda, amontonan lo 
que han encontrado escarbando: cristal, hierro, 
trapo, papel, ladrillos, madera... Diríase que 
aquello es un verdadero negocio. Mientras unos 
camiones y carros vierten escombros, otros se 
llevan lo seleccionado.”

OEl llibre recupera els 
reportatges de Candel 
a ‘Destino’, els millors, 
segons l’opinió de 
Huertas Claveria

Candel a...

Candel i Barcelona: 
la ciutat dels altres 
catalans (1958-
1964). Ajuntament 

de Barcelona, 2014. 

212 pàgines.

Preu: 9 euros.

“En un callejón muy íntimo, donde crece una 
higuera, vemos unos sofás reventados, rota la 
gutapercha, los muelles y tripas fuera, y un montón 
de sacos llenos de harapos. Aparece un señor bajito 
[...].

-Estos, mucho quejarse –sigo diciéndole a Dimas–, 
pero cuando sacan la cartera para pagar en la 
subasta, los billetes de quinientas y de mil se les 
caen [...].

-De todos modos, la buena vida ya se les acaba. 
Ahora, en cuanto arreglen la explanada de las 
Glorias y terminen el puente, todo esto -señala con la 
mano-, ¡puf!, fuera.

[El señor] nos enseña una fotografía de una niña 
de primera comunión.

-Es mi nieta. Tiene ocho años. Todo lo que han 
visto cuenta veinticinco años. Pasarán veinticinco 
más y mi nieta heredará esto. Y luego sus hijos. 
El puente de las Glorias lo acabarán y tendrán 
que derribarlo, pues se han equivocado y lo están 
haciendo mal hecho, y lo volverán a levantar, y 
harán lo que quieran, pero nosotros no nos iremos 
de aquí.”

“A lo que parece, y por lo que se explica esta buena 
mujer, el puesto de socorro más cercano que hay allí 
está en Sarriá y en San Cugat. ¡Casi nada, sabe!

-Usted póngalo en eso que va a escribir.
-Sí, sí, yo lo pondré. Pero yo no les respondo de nada.
-Bueno, pero usted póngalo, ¿sabe?
Y le cuenta, ya animada, al pobre periodista que 

no sabe taquigrafía y anota como puede, cómo un 
hombre de por allí, no sabiendo qué hacer, pues su 
mujer iba de parto, se colocó en medio de la vía, en 
medio de la vía del tren nada menos, ¿sabe?, y logró 
detenerlo y llevar a su mujer a Barcelona, donde pudo 
dar a luz, ¿sabe?; y cómo su madre, mi madre, ¿sabe? 
-efectivamente, la anciana mujer ha cruzado por allí 
apoyándose en un palo- se partió el fémur y se vieron, 
nos vimos y nos deseamos para poder llevarla al 
hospital Clínico, donde la curaron.”

Can Tunis Les Planes

Els Encants Vells

ARxiu CANdEl

Francisco Candel en un indret de la muntanya de Montjuïc

O(OV�WH[WRV�PRVWUHQ�XQ�
escriptor que s’està 
consolidant i que havia 
d’evolucionar cap al 
periodista incisiu
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MARiA FAvà

Les botigues antigues de Barcelo-
na, les que tenen valor patrimo-
nial i/o paisatgístic i les que no 
valen res, fa dinou anys que estan 
sentenciades. Ja ho advertien, fa 
dues dècades, els comerciants més 
conscients com el de la camiseria 
Xancó o el de la cereria Subirà, 
dos de les botigues més belles de 
Barcelona i que sortosament s’han 
salvat perquè els botiguers hi van 
posar intel·ligència i valor.

3HUz�DO�PDUJH�GHOV�ERQV�H[HP-
ples, que no són gaires, en tots 
aquest anys s’ha fet ben poc per 
preservar el paisatge comercial i 
patrimonial que era característic 
de Barcelona. Tenim una manera 
de fer que només arreglem la vo-
ravia, la carretera i les rieres quan 
MD�KL�KDQ�GHL[DW� OD�SHOO� OD� WLUD�GH�
gent. I de botigues “bones-bones” 
ja n’han quedat moltes pel camí 
en els últims trenta anys i la ma-
joria les hem enterrat de manera 
vergonyant. I ara, perquè perilla 
un colmado de delicatessen, que 
és car com el foc, tothom posa el 
crit al cel.

La llei d’arrendament urbans, 
coneguda com decret Boyer, es va 
aprovar el maig del 1985. Als locals 

comercials de renda antiga se’ls va 
concedir una moratòria que acaba 
el desembre d’aquest any. És a dir, 
que botiguers i administracions 
han tingut quasi dues dècades per 
establir estratègies que no podran 
improvisar en quatre dies. A partir 
d’aquest any els propietaris i els 
llogaters han de pactar una renda 
que els primers voldran actualitza-

da i els segons consideraran desor-
bitada. Els propietaris dels locals, 
ara que Barcelona s’ha convertit en 
“la millor botiga del món” segons 
l’odiós eslògan turístic, tindran mil 
festejadors. Alguns molt potents i 
que ja han fet ofertes molt llami-
neres que els propietaris esperen 
en candeletes poder acceptar.

Les institucions no han fet res 
per aturar el cop del decret Boyer. 
Només l’Ajuntament de Barcelona 
ja fa molts anys que té cura de les 

botigues antigues, en fa propagan-
da, publica llibres, els col·loca pla-
TXHV� GH� UHFRQHL[HPHQW� SHOV� VHXV�
anys al servei a la ciutat... Però 
sobretot les ajuda econòmicament 
quan volen rehabilitar l’establi-
ment. En el primer plenari del mes 
de febrer es va aprovar estudiar 
noves mesures per protegir el co-
PHUo��'LX�TXH�YROHQ�VHJXLU�O·H[HP-
ple de Roma, París, Siena... En 
aquesta última ciutat fa anys que 
no permeten obrir establiments 
de fast food en el barri antic. Les 
cadenes de menjar porqueria han 
acudit als tribunals internacionals i 
de moment van perdent.

La xocolata del lloro

Les ajudes a la rehabilitació de bo-
tigues considerades patrimonials 
o que formen part important del 
paisatge urbà poden arribar, per 
SDUW� GH� O·$MXQWDPHQW�� ÀQV� DO� ����
del cost total de les obres. Però 
per molt important que sigui l’aju-
GD��DL[z�QR�GHL[D�GH�VHU�OD�[RFRODWD�
del lloro. El que ha de fer una bo-
tiga és vendre, i sense clients no 
V·DJXDQWD�� 6L� DOOz� TXH� RIHUHL[� QR�
és atractiu per a la clientela, si no 
FRPSHWHL[�DPE� LQWHOĊOLJqQFLD�DPE�
els centres comercials i els grans 
magatzems... malament rai. La 
botiga ha d’oferir allò que no es 
troba al Corte Inglés: l’especia-
litat, el tracte, la saviesa, el bon 
consell… I si a sobre, la botiga té 
uns vitralls emplomats, unes ca-
riàtides bellíssimes de bronze, un 
moble aparador modernista, una 
FDL[D�UHJLVWUDGRUD�GH�PXVHX��GRQFV�
millor. Es farà més passadora l’es-
tona si davant hi ha tres clients i 
cal fer cua.

Algunes botigues antigues sí 
que s’han reinventat. S’han re-
convertit, han buscat el que ara 
HV�GLX�XQ�´QtQ[ROµ�GH�PHUFDW�TXH�

QR�FREULD�QLQJ~�PpV��8Q�H[HPSOH�
són les cereries que han resistit i 
que abans només venien articles 
de missa: ara venen mil i una es-
pelmes de regal i de festa.

Però d’altres botiguers s’han 
adormit en els llorers; no s’han re-
novat i han aplicat allò tan català 
de “qui dia passa any empeny”. I 
botiga i botiguer s’han anat pan-
sint. Alguns, pensant en la jubi-
lació a la que han arribat plegats 
perquè la generació següent ja no 
ha volgut continuar. I d’altres han 
patit el mobbing dels propietaris. 
El 2007 va haver de tancar l’es-
tamperia de la plaça del Pi, un cau 
meravellós de papers, làmines i 
postals antigues on no faltaven els 
clients. Aquesta botiga estava en 
HOV�EDL[RV�GH�OD�&DVD�GH�OD�&RQJUH-
gació de la Puríssima Sang -la con-
fraria que acompanyava els con-
GHPQDWV�D�PRUW�ÀQV�DO�SDWtEXO��L�HO�
seu propietari, el Bisbat de Barce-

ORQD��DOĊOHJDYD�TXH�O·HGLÀFL�HVWDYD�
en ruïnes. Es va construir el 1542 i 
YD�VHU�UHIRUPDW�HO������L�HO�������
I ja tocava fer obres. L’estamperia 
va tancar i es va fer la rehabilita-
FLy��$UD�HQ�HOV�EDL[RV�KL�KD�XQD�ER-
tiga fashion i en els pisos sembla 
que habitatges d’alt standing.

També l’Ajuntament de Barce-
lona va fer mobbing durant vint 
anys a la cereria Subirà. Volia que 
la botiga i l’obrador formessin part 
de les dependències del Museu 

Ara correm-hi tots
Aquesta és la crònica d’una mort anunciada. 

L’augment del lloguers que serà inapel·lable 

enguany; el desembarcament de les grans 

cadenes internacionals i el turisme que ve 

a Barcelona a fer shopping estan donant la 

puntilla a les botigues de tota la vida que ja 

no feien una vida gaire galdosa. Amb elles 

desapareix un paissatge, un tipus de vida 

i sovint un patrimoni mobiliari molt important

OLes botigues antigues 
hauran de tancar o 
reinventar-se: 
la globalització se 
les està menjant

ANNA CARlOTA

/D�JXDQWHULD�3HGUR�$ORQVR�VREUHYLX�EHQ�YLYD�DO�FDUUHU�6DQWD�$QQD��DPE�GHSHQGHQWV�TXH�V·HVWLPHQ�O·RÀFL

d’Història de la Ciutat de Barcelo-
na, que ha anat ocupant la resta 
GH� O·HGLÀFL��(O������YDQ�DUULEDU�D�
un pacte que ara han renovat i la 
botiga, de moment, té la continuï-
tat assegurada.

El mobbing�H[HUFLW�SHU�O·$MXQWD-
PHQW�KD�WLQJXW�q[LW�HQ�DOWUHV�FDVRV��
El més recent va ser contra El Rei 
de les Gorres. Aquesta botiga esta-
va a la carretera de Sants tocant a 
la plaça d’Espanya. A principis del 
segle XXI tenia encara en actiu un 
taller a la rebotiga amb tot l’uti-
llatge. Aleshores era una de les tres 
últimes barreteries que quedava a 
Barcelona i la botiga més maca de 
Sants. Però els propietaris van aca-
bar llençant la tovallola. El solar 
estava afectat per l’obertura del 
carrer Diputació. És una obertura 
ridícula, de menys de mitja illa, i 
que desembocaria a la carretera de 
Sants. I que potser no es farà mai.

L’amenaça dels centres 

comercials

Però per al conjunt de les botigues 
de la ciutat, les noves i les velles, 
hi ha un enemic pitjor que el mob-
bing, que són els centres comerci-
als. El govern, el nostre, ha actu-
at aquí amb un llenguatge fariseu 
molt pervers: per una banda s’ha 
omplert la boca parlant del “model 
comercial” nostrat que calia de-
fensar i per l’altra donava permisos 
per a l’obertura de grans centres 
comercials, tant a l’interior de la 
ciutat com a la perifèria.

És ben trist que el carrer co-
mercial més popular de Barcelona 
i amb els lloguers més cars sigui 
el Portal de l’Àngel, on només 
queden tres botigues singulars: la 
rellotgeria Colomer, els torrons i 
OHV�RU[DWHV�GH�3ODQHOOHV�'RQDW�L�OD�
merceria Santa Anna. La resta és 
OD�PDWHL[D�RIHUWD�FRPHUFLDO�TXH�HV�
SRW�WUREDU�HQ�TXDOVHYRO�HL[�FRPHU-
FLDO� GHO�PyQ�� )LQV� L� WRW� OD� EHOOtV-
sima seu de Catalana de Gas s’ha 
convertit en un magatzem de roba 
ben poc singular.

Aquí, en el Portal de l’Àngel, 
l’última botiga tradicional en bai-
[DU� OD� SHUVLDQD� YD� VHU� 3LQWHV� &LX-
dad, que estava en el número 14 
i que havia heretat el moble apa-
rador i el mobiliari interior d’una 
antiga casa de pianos. Santiago 
Ciudad, l’últim de la nissaga, es 
va reinventar i a més de pintes ar-
WHVDQHV� L� LQGXVWULDOV�� D�ÀQDOV� GHOV�
noranta va incorporar llenceria a 
OD�VHYD�RIHUWD��3HUz�DL[t� L� WRW�YDQ�
plegar; la botiga era de lloguer. A 
prop, en el carrer dels Arcs, acaba 
de plegar el Palacio del Juguete. 
(O� QRX� OORJDWHU� pV� *HR[�� TXH� KD�
conservat el moble aparador, les 
motllures del sostre, els vidres 
gravats a l’àcid, però ha convertit 
l’ambient interior de la botiga en 
un quiròfan blanc i lluminós que 
ha desfet per sempre l’ambient 
d’ombres de l’antiga botiga de jo-
guines.

Encara sort que en el carrer Bo-
ters queda l’estamperia San José 
que ens transporta a l’època pre-
conciliar sense pagar peatge i, en 
el carrer Santa Anna, en el número 
27, sobreviu la Guanteria Pedro 
Alonso. I no com una relíquia. Per 
dins es veu ben viva, desordenada, 
amb les cadires boniques entapis-
sades amb un eskai ben lleig, amb 
un terra postís. Però han tingut el 
bon gust de decapar el moble apa-
UDGRU�L�HOV� LQWHULRUV� L�DUD�OOXHL[�HO�
color original de la fusta de pi. I 
encara es poden comprar guants 
de totes les mides i hi ha depen-
GHQWV� TXH� HVWLPHQ� O·RÀFL� L� TXH�
saben recomanar la talla que cal. 
Tant si és per anar al Liceu, per 
vestir algú com Manostijeras o uns 
guants llargs per fer un striptease 

OComerciants 
i administracions han 
fet ben poc davant 
d’una mort anunciada 
des de fa 19 anys
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La majoria s’han 
convertit en 
establiments que han 
eliminat el mobiliari 
interior i el moble 
aparador.

��El Rei de les 

Gorres de la carretera 
Sants, tocant a la plaça 
d’Espanya (ara és un 
solar buit).
��Sabateria La 

Ampurdanesa del 
carrer Nou de la 
Rambla (primer un 
súper i ara tancada).
��Estamperia del Pi 

de la plaça del Pi (ara 
una botiga de bosses 
fashion).
��La Pinacoteca del 
Passeig de Gràcia.
��Ferreteria Ràfols 
de la Ronda de Sant 
Pere (ara botiga de roba 
de la marca que anuncia 
una vedette del PP).
��Pintes Ciudad del 
Portal de l’Àngel (ara 
una botiga de roba).
��Paviments Escofet 
de la Ronda Universitat 
(ara un bar tirant a cutre).
��Ferreteria Soriano 
de Gran de Gràcia 
(primer una gelateria i 
ara una botiga de roba).
��Llibreria Almirall 
del carrer Princesa (ara 
botiga de roba).
��Llibreria Canuda 
del carrer Canuda 
(es convertirà en un 
Mango).
��Camiseria Flotats, 
amb portes pel carrer 
del Call i per Ferran 
(ara Desigual).
��Colomer del Passeig 
de Gràcia / Consell de 
Cent (ara Cartier).
��Gales del Passeig de 
Gràcia / Diputació (ara 
Adolfo Domínguez).
��Palacio del 

Juguete del carrers 
dels Arcs (ara Geox).
��Joguines Monforte 
de la plaça Sant Josep 
Oriol (ara tancada i a 
punt de fer obres).
��Santa Eulàlia del 
Passeig de Gràcia, entre 

Aragó i València (ara un 
passatge psicodèlic de 
roba).
��Casa Teixidor de 
la Ronda de Sant Pere 
(avui Òptica Arense).
��Camiseria Bonet 
de la Rambla, davant 
del Liceu (primer 
va ser una botiga de 
“souvenirs” xaves i ara 
Lladró).
��Llauneria Aquilí 

Maggí del carrer Ample 
(una casa de caramels).
��Farmàcia 

Vilardell, Pau Claris 
cantonada Gran Via 
�XQD�HQWLWDW�ÀQDQFHUD��
��Colmado La 

Colometa del carrer 
Martínez de la Rosa de 
Gràcia.
��Gonzalo Comella 
del Passeig de Gràcia 
(una botiga de roba).
��Rigol del carrer 
Petritxol (es va 
traslladar al carrer 
Consell de Cent. La 
botiga antiga ha passat 
per diverses mans: roba, 
joieria, ninots de drap, 
un torronaire...).
��Sastreria Vehils 
de la plaça Universitat 
(ampliació de La 
Mallorquina).
��Quasi totes les 

botigues de discos del 
carrer Tallers.
��Llibreria Catalònia 
de la Ronda de 
Sant Pere (ara un 
McDonalds).
��Material Elèctric 

Playà i Rovirosa del 
carrer Santa Anna (ara 
El Cafetó).
��Material de 

precisió Raig del 
carrer Pelai cantonada 
Rambla (ara una botiga 
de collarets).
��La Casa de las 

Mantas del carrer 
Jonqueres.
��Llibreria Ancora y 

Delfín de la Diagonal.
��Sala Gaspar del 
carrer Consell de Cent 
(llogaters diversos)
��Llibreria Cinc 

d’Oros de la Diagonal.

Aquesta llista també és llarga i inclou la meitat de 
les farmàcies modernistes i tots els forns modernistes 
menys dos (els que estan a les cantonades del carrer 
Girona amb Consell de Cent) que encara conservaven 
HO�PRELOLDUL�RULJLQDO�D�ÀQDOV�GHO�VHJOH�;;��(O�FDV�GH�
les farmàcies és especialment escandalós perquè els 
VHXV�WLWXODUV�ÀJXUD�TXH�VyQ�SHUVRQHV�FXOWHV�TXH�SRGHQ�
apreciar els mobles i els aparadors patrimonials i, a 
més, no és un negoci que faci aigües. Però sembla que 
com més rics més rucs.

��Farmàcia La Estrella del carrer Ferran. Es va 
inaugurar el 1842 i d’aquesta època va mantenir el 
moble aparador i molts elements de l’interior, com un 
rosetó de porcellana, una caixa registradora National de 
1913... Però quan Tomas Malloll es va jubilar el 2010, la 
nova titular la va “modernitzar” i la va emblanquinar. 
Ara, l’Institut del Paisatge Urbà ha iniciat noves 
negociacions per mirar de recuperar algun element.
��Camiseria Bonet de la Rambla, davant del Liceu. 
Va ser fundada el 1890. La seva decoració era d’estil 
modernista vienès. El 2002 es van jubilar els dos 
JHUPDQV�SURSLHWDULV�L�VH�OD�YD�TXHGDU�OD�PjÀD�GH�OD�
venda de souvenirs xaves que no va tenir cap escrúpol 
en mutilar-la. S’ha restaurat recentment a requeriment 
GH�O·$MXQWDPHQW��$UD�YHQHQ�ÀJXHUHWHV�GH�/ODGUy�
��Casa Teixidor de la Ronda de Sant Pere, quasi 

tocant a la plaça Urquinaona. Aquesta botiga per la seva 
decoració interior i exterior està inclosa en el Catàleg del 
Patrimoni Històric Artístic de la Ciutat de Barcelona, 
però aquesta teòrica protecció no va impedir dues 
intervencions molt maldestres, el 1974 i el 1995, que la 
van mutilar en part. L’actual titular Arense Jurado, que 
la va reobrir com una botiga d’òptica, em va reconèixer 
que es va equivocar amb l’elecció del seu decorador.

Botigues 

desaparegudes

Botigues mutilades

ANNA CARlOTA

L’antiga casa Teixidor ara és una òptica

��Xocolateria Fargas del 
carrer del Pi / plaça Cucurulla.
��Numismàtica Monge de 
la plaça Cucurulla / carrer 
Boters.
��Gèneros de Punt La 

Torre, de la Ronda Sant 
Antoni cantonada a la plaça 
Universitat.
��Pastisseria La Colmena 
de la plaça de l’Àngel.
��Colmado Quilez del carrer 
Aragó cantonada Rambla de 
Catalunya (des de 1974 és 
propietat d’Andrés Lafuente).
��Llibreria Millà del carrer 
Sant Pau.

Probablement són moltes 
més, un 43% del total dels 
establiments antics de 
Barcelona segons un estudi 
d’Esade, però només s’han fet 
públiques les d’aquesta llista.

Botigues que perillen

ANNA CARlOTA

La Numismàtica Monge de la plaça Cucurulla està en perill

Com els rucs. L’Ajuntament de Barcelona va 
anunciar el 17 de febrer que suspendrà les 
llicències d’obres i activitats de les botigues 
emblemàtiques durant un any per poder elaborar 
un llistat dels establiments que cal protegir. Sona 
a maniobra de distracció, ja que el departament de 
Paisatge Urbà fa 20 anys que té elaborada aquesta 
llista, sobre la qual s’han fet dos llibres i s’han 
pres altres mesures que no han evitat la destrucció 
d’algunes de les botigues més maques. Per altra 
banda, la Confederació de Comerç de Catalunya 
demanarà al Parlament una nova pròrroga en 
l’aplicació de la llei d’Arrendaments Urbans.

Donant 

voltes 

a la sínia

a l’estil Rita Hayworth.

ANNA CARlOTA

La cereria Subirà, a la baixada de la Llibreteria, va patir mobbing de l’Ajuntament durant 20 anys
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JESúS MARTíNEz

La asociación de vecinos de Ciutat 
Meridiana (Rasos de Peguera, 210) 
HV�XQ�EDUUDFyQ�SLQWDGR�FRQ� ODV�À-
guras de los incorregibles niños de 
South Park (Stan, Kyle, Cartman y 
Kenny). En sus cabezas, el término 
lost (fracasado).

En el tablón de anuncios, in-
formación contra los desahucios 
y contra la perversión de la crisis 
HFRQyPLFD� \� ÀQDQFLHUD� DOHQWDGD�
por la troika (Banco Central Eu-
URSHR��&RPLVLyQ�(XURSHD�\�)RQGR�
Monetario Internacional). En otras 
palabras, la crisis-estafa: “Yo soy 
el banquero, te doy casa y dinero, 
pero si no me lo devuelves, lo que 
pasa es que te quedas en la calle a 
dormir en mi cajero”.

Y en el tablón, las convocato-
rias asamblearias: “Tu situación 
comienza a ser desesperada, pero 
no quieres ser desahuciado como 
\D�KD�SDVDGR�FRQ�ORV�RWURV�����HQ�
HO�EDUULR��£'HÀpQGHWH�µ�

Delante de la AVV, el acueducto 
de Ciutat Meridiana, del siglo XIX. 
Los amantes de la escalada le han 
echado el ojo.

Delante de la AVV, una papelera 
con este cartel: “Las papeleras no 
son para recoger las bolsas de ba-
sura. Lleva la basura a los contene-
dores. Por un barrio limpio. Todos 
somos vecinos y, entre todos, he-
mos de construir un barrio mejor”. 
Dentro de la papelera, una bolsa 
de basura.

Delante de la AVV, la señal que 
LQGLFD� OD� SUR[LPLGDG�GH�0HUFDGR-
QD��´VXSHUPHUFDW�GH�FRQÀDQoDµ�

Delante de la AVV, la parada de 
autobús 140. En la marquesina, el 
cartel de la película Don Jon (Joseph 
*RUGRQ�/HYLWW���������<�HVWH�VXEWtWX-
OR��´7RGRV�TXHUHPRV�XQ�ÀQDO�IHOL]µ��
Ciutat Meridiana es el fundo barce-
lonés con más desalojos de España.

En estas Termópilas barcelo-
nesa, a las trescientas personas a 
quienes les han quitado el piso las 
socorren dos hombres “radicales”: 
Manuel Cubero, El Cubi, arqueó-
logo, que aplica la informática en 
ORV�GLEXMRV�GH�FHUiPLFD�GH�ODV�H[-
cavaciones de las villas romanas, y 
)LOLEHUWR� %UDYR�� Fili, que en 1964 
llegó a una Barcelona gris y acha-
cosa en la que empezó a trabajar 
FRPR�FRUWDGRU�WH[WLO�

Normalmente, ellos dos no se 
reúnen en la asociación, sino en el 
bar El Jardí, a 50 metros, en uno 

de los terraplenes escalonados a los 
que da origen la vertiente jalonada 
de aportillados bloques de cemen-
to, pobres, desconchados y a los 
que les falta una mano de pintura.

(O� ��� GH� DJRVWR� GHO� ������PH-
dia hora antes de okupar el futuro 
)DE�/DE�� VH�HVWDEDQ�WRPDQGR�XQD�
Estrella Galicia en El Jardí. “Nece-
sitábamos un local para dejar los 
alimentos. Veíamos la problemáti-
ca del barrio: muchos pierden la 
ayuda, pierden los servicios bási-
cos, pierden la vivienda, lo pierden 
todo, y no tienen ni para comer. 
Les decimos: “Primero, come; 
luego, si puedes, pagas la hipote-
ca”, inquiere Fili, anarco de pri-
mera hora, a quien no le importa 
codearse con las monjitas en esta 
ardua tarea, apelmazado por las 
viejas fraternidades, y que siente 
simpatía por Juan Manuel Sánchez 
Gordillo, alcalde de Marinaleda 
(Sevilla). “Los servicios sociales no 
daban la atención debida, no da-
ban una respuesta correcta. Tenía-
mos que hacer algo. Mismamente, 
compramos alimentos básicos para 
frenar la emergencia; nos ayudó 
mucho la comisión de cocina del 15 
M (movimiento de indignados, por 
el 15 de mayo del 2011). Teníamos 
hambrientos, pero no teníamos lo-
cal. Y era una anomalía, una incon-

gruencia. Se estaba construyendo 
esta cosa, esta especie de labo-
ratorio de no se sabe qué, que es 
todo un sainete, que ni Valle-Inclán 
lo hubiera escrito. Y el dinero que 
se estaban gastando rondaba ya los 
dos millones de euros. Así que de-
cidimos entrar en el recinto. Pero 
no hicimos daño, no nos convenía 
hacerlo. Trajimos compañeros es-
pecializados en abrir puertas, así 
que no destrozamos nada. Luego, 
entre todos, con los más activos, 
formamos una cadena humana y 
trasladamos los paquetes de comi-
da desde la Asociación.”

)LOLEHUWR�HV�HO�SUHVLGHQWH�GH�OD�
AAV Ciutat Meridiana, en la que 
entró a formar parte en 1974.

&RPR�ÀHO�HVFXGHUR��OH�VHFXQGD�
Manuel Cubero, que posee su pro-
SLD�HPSUHVD�GH�GLVHxR�JUiÀFR��%\�
Cubi (www.bycubi.net)�� 'HVDÀDQ-
te, carismático, abotagado por el 
momento histórico que le ha to-
cado vivir: “Okupamos la sede de 
Regesa (según su web, como obje-
tivo tienen “mejorar las condicio-
nes de vida de la ciudadanía”) para 
protestar por la falta de alquileres 
sociales. En el tema de la vivien-

da, nos juntamos con el colectivo 
���[��� �´OORJXHU� �����S~EOLF� L� DV-
sequible”), de Nou Barris, y con la 
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca, de Ada Colau, que nos ha 
VHUYLGR�GH�SDUDJXDV��&RQ�HVWD�H[-
periencia, focalizamos un problema 
y lo hicimos visible. Y el problema 
es el de la desnutrición en muchas 
casas. Hicimos un estudio que así 
lo demuestra. Por eso no nos cos-
tó mucho okupar el Banc Aliments. 
Pero digo mal, porque a las pocas 
horas nos llamaron del Ajuntament 
para cedernos el espacio”, relata El 
Cubi, que hace cuatro años entró 
en la asociación, dispuesto a echar-
se la manta a la cabeza contra la 
pobreza, que parece que es impa-
UDEOH��´$KRUD�WHQHPRV�����IDPLOLDV�
apuntadas para recibir alimentos, 
muchas de ellas inmigrantes y que 
no tienen qué comer. Yo lo llamo la 
politización de los excluidos.”

Observador como un ornitólo-
go, El Cubi trabaja con la mirada 
aviesa, con la ceja fruncida, alerta 
SRU�ODV�ÀQWDV�GHO�OHQJXDMH�QHROLEH-
ral que se cuela en los breves de 
los diarios: “Yo llamo esta época 
el neodespotismo ilustrado con-

vergente. Bueno, lo de ilustrado 
habría que discutirlo. Y lo llamo 
neofeudalismo corporativo. A quie-
nes creen que han errado en la vida 
les convencemos de que la culpa no 
es de ellos, sino del sistema, que no 
chuta. Y lo llamo la lobotomización 
de la gente, que dejó de participar 
y de primar la integración, enchu-
fada a la tele ante un partido de 
fútbol. Y hemos hecho añicos el dis-
curso de la Barcelona del superávit, 
la Barcelona que tiene tanto dinero 
que no sabe qué hacer con él”.

Gestionan la pobreza sin ser su 
función. La que ha de encargarse 
de ello, la Administración, hace 
dejadez de funciones. Así que la 
AVV de Ciutat Meridiana, en este 
mundo kafkiano, está supliendo el 
Estado. “En todo el mundo saben 
lo que hemos hecho”, apela. “Es-
tamos tejiendo redes de autoges-
WLyQµ��FRPSUXHED�)LOLEHUWR�%UDYR��
Fili, de la generación de los gru-
púsculos de izquierda.

Y Manuel Cubero, El Cubi, de la 
generación de los hobbits, agrega, 
entusiasmado a la vez que colérico: 
“Somos como los Nazgûl de El señor 
de los anillos, de Tolkien: invisibles”.

Ciutat Meridiana, los 300
La asociación de vecinos de Ciutat Meridiana 

ha hecho lo que no ha hecho el Estado: socorrer 

a los vecinos vencidos por la pobreza creando 

la conciencia de que no son culpables de su 

situación. El culpable es el sistema, que no chuta

MARC JAviERRE

Banc Solidari d’Aliments de Ciutat Meridiana

OAnte la falta de 
respuesta de los 
servicios sociales los 
vecinos han creado 
redes de autogestió

REdACCióN

El periódico La Vanguardia�OR�FDOLÀFy�FRPR�
“fulminado”. En los años que llevaba en el 
distrito, el trato entre los vecinos y el gerente 
Juan Carlos Altamirano había sido difícil. 
Medias verdades, falta de comunicación, 
incumplimientos. La última hazaña de 
Altamirano fue presentarse en el barrio de 
Ciutat Meridiana los días de Navidad en 
compañía de los Mossos d’Esquadra para cerrar 
el Banco de Alimentos que gestionaban los 

vecinos desde que el pasado verano okuparon lo 
que tenía que ser el Fab Lab, equipamiento que 
el barrio rechazaba (había otras prioridades). 
La asociación de vecinos se negó abandonar 
el local. Las televisiones grabaron la escena. 
Al alcalde Trias se le atragantó el turrón. 
En plena Navidad se cerraba un banco de 
alimentos popular en el barrio donde la crisis 
está haciendo más estragos. Trias reaccionó 
y desmintió el cierre. Altamirano fue cesado. 
Ahora se dedica a dar licencias de espacio 
público en Sant Martí. Que tengan suerte.

...Y el gerente cayó
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Jamás hubiera pensado que el rui-
do inagotable de los medios de co-
municación la podrían afectar de 
tal manera. Convencida de que su 
vocación no tenía adeptos en un 
país de náufragos como ella, que 
su interés por deshilvanar la prosa 
oceánica sólo hallaría cobijo en los 
estantes de la biblioteca de Vallci-
vera, se quedó sorprendida por las 
voces que los micrófonos irradia-
ban. Percibió el eco de la gesta de 
las combinaciones poéticas en Las 
uvas y el viento, la canción poli-
tizada que Pablo Neruda escribió 
SDUD� JORULÀFDU� OD� 5HYROXFLyQ� GH�
Cuba. Escuchando el parte en la 
radio, sintió el escalofrío de los oc-
tosílabos en frases como: “Nuestra 
lucha colectiva”, que redundaba 
WDQWR� HQ� HO� QRVRWURV�� TXH� DO� ÀQDO�
todos nosotros nos olvidamos de 
nosotros mismos. Ndrin Lea (Dibo, 
&RVWD� GH�0DUÀO�� ������� YHFLQD� GH�
la calle Les Agudes, participa en 
las tareas de reparto de comida 
del Banc d’Aliments okupado, el 
SDVDGR����GH�DJRVWR�GHO�������SRU�
la Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana.

Con Simeo a cuestas

Hace cuatro años que Ndrin, con el 
pelo a lo garçon, llegó del África 
septentrional, con los granos del 
desierto cubriéndole los pies y con 
el sonajero de su perseverancia 
que no le dejaba descansar, más 
atada a sus compromisos de mujer 
independiente que a los propósi-
tos de un mundo que comenzaba 
a cerrarle puertas. Licenciada en 
)LORORJtD� +LVSiQLFD� SRU� OD� 8QLYHU-
sitat de Barcelona, Ndrin Lea se 
embarcó en otra odisea tan vo-
luminosa como la inmigración: 
decidió hacer el doctorado en li-
teratura latinoamericana, para lo 
cual aprendió a cultivar el idioma 
castellano con la prosodia de los 
FDSLWDQHV� H[WUHPHxRV� HQ� HO� FRQ-
WLQHQWH� DQGLQR�� FRQ� OD� OD[LWXG� GH�
un vocabulario que apreciaba por 
sus jotas y sus juanetes. Y con la 
nobleza de un espíritu consagra-
GR� D� ODV� OHWUDV� GHO� H[LVWHQFLDOLVWD�
Juan Carlos Onetti (La cara de la 
desgracia), de la maestra Lucila 
de María del Perpetuo Socorro Go-
doy Alcayaga (Desolación) y de la 
cuentista de sangre ardiente Isabel 
Allende (La casa de los espíritus).

A todo eso, y emperifollada de 

refranes que su francés natal no 
conseguía traducir con el mismo 
sentimiento con el que eran dichos 
(“tanto va el cántaro a la fuen-
te…”), Ndrin dio a luz a Ángel Si-
meo, sanísimo varón de labios hin-
chados de tanto morder las cosas 
que ve. Como un apelativo cariño-
so, su madre le llama Xavi, por el 
MXJDGRU�GHO�)XWERO�&OXE�%DUFHORQD��

Y con Simeo a cuestas, con el 
que carga a la espalda como un 
fardo o una estola de piel, Ndrin 
se lanzó a buscar trabajo. De las 
crónicas de indias, de los avatares 
de la familia de Macondo y de las 
empalizadas verbales que Cabre-
ra Infante levantó con su triple te 
(Tres tristes tigres), no se podía 
comer, pese a que su hijo Ángel, 
Xavi, sí saboreara la escritura, por 
los tarazones en las conteras de los 
libros de prestado.

Así se encontraba la bella 
Ndrin, afrutados los ojos y con una 
PLUDGD�IHOLQD�\�H[yWLFD��FXDQGR�HO�
inagotable ruido de la parrilla ra-
diofónica le dio a conocer lo que 
le habría de dar alas con las que no 
desfallecer: en agosto, los vecinos 
forzaron la puerta de un “engen-
dro” municipal para la creación 
de empresas (“tipo Barcelona Ac-
tiva”, dirían unos; “un laboratorio 
de ideas”, dirían otros; “ateneo de 
fabricación digital”, dirían acullá), 
TXH�SRU�QRPEUH�)DE�/DE��)DEULFD-
tion Laboratory) se estaba insta-
lando en los bajos de la escuela 
Sant Joan de la Creu, en la avenida 
5DVRV�GH�3HJXHUD������

Y allí, en una sala adaptada 
para personas con minusvalía, con-
tra la pared, se atocharon cajas de 
alimentos con los que calmar el 
hambre de las barriadas limítrofes 
(Vallbona y Torre Baró).

Decidida a no ser una más en el 
OLVWDGR�GH�ODV�D\XGDV�RÀFLDOHV��GH-
cidida a cargar con la responsabi-
lidad de la “lucha colectiva”, que 
había escuchado de uno de los ciu-
dadanos, y decidida a llenar el ca-
rro de la compra con los productos 

que escaseaban en su casa, Ndrin 
Lea, con un ajuar de estrofas má-
gicas como única dote, se acercó 
al Banc d’Aliments recién creado.

La pancarta “Por un barrio so-
lidario” se había colgado sobre 
su cabeza, como una ofrenda a 
alguna divinidad ideológicamente 
pura. Aquel sábado por la tarde, 
la puerta estaba cerrada con llave. 

Con la mochila ergonómica 
portabebés, en el que llevaba a 
Ángel, de 17 meses, dio unos pa-
sos hasta el córner del campo de 
fútbol que comparten el Club Es-
SRUWLX�8QLÀFDW�&LXWDW�0HULGLDQD��HO�
Club Esportiu Canyelles y el Racing 
9DOOERQD�&OXE�GH�)XWERO��

No se pidió nada en el bar La 
Mery, un contenedor portuario 
adaptado para servir cafés. En el 
umbral de la puerta de chapa se 
refugió mientras esperaba el mila-
gro de los panes y los peces, que 
ella hacía suyo como cualquier rito 
animista o como cualquier sura co-
ránica que la pudieran alimentar 
con algo que le llenara el estóma-
go además del alma.

Carros vacíos

Otras señoras se iban congregando 
HQ� OD� EHUPD�GHO� HGLÀFLR� GH�5DVRV�
de Peguera, con sus carros de la 
compra vacíos, ligeros, livianos.

Entra ellas, Silvia Pedrosa (Bar-
celona, 1974), de pelo trigueño, 
con unos mechones verduzcos e in-
gobernables como rayos de sol tren-
zados. “Cobro 400 euros del Pirmi 
(Programa Interdepartamental de 
la Renda Mínima d’Inserció de Ca-
talunya), y con eso he de pagar la 
luz, el agua, el gas… y el alquiler. 
No me da. Pero gracias que puedo 
pagar el techo, gracias a Dios que 
no estoy afectada por la hipoteca. 
Hasta ahora, y aunque tengo más 
de quince años cotizados, estaba a 
cero, no entraba nada de dinero en 
casa. Cuando digo cero, es cero”, 
respondía Silvia, con el hálito de su 
queja soplando por la encrucijada 
de cerros y riscos de Ciutat Meri-
diana, inabarcable, indescifrable, 
inentendible para el Govern con-
servador de la Plaça de Sant Jau-
me, con sus salones de gobelinos 
SREODGR�GH�ÀÀULFKHV�FDUJRV�S~EOL-
cos. “Es la primera vez que vengo 
al banco de alimentos. Y me gusta 
que se hagan cosas así, por eso he 
empezado a colaborar en la Asocia-
ción de Vecinos. Somos un equipo, 
un equipo que se ayuda en todos 

los aspectos.”
A Silvia Pedrosa, henchida por 

la idea de justicia, la partía en dos 
la espada de los miserables de Vic-
tor Hugo. Junto a ella, esperaba 
en la puerta del Banc d’Aliments 
$PDOLD� 6HFR� �6HYLOOD�� ������� WDQ�
silenciosa como una caléndula en 
el fragor del invierno, y que mas-
ticaba un chicle sin saliva. Desde 
1971 reside en Barcelona, donde 
ha criado a sus dos hijos. “Yo he 
trabajado de limpieza toda mi 
vida, haciendo horas en casas par-
ticulares, con contrato en algunos 
casos, pero ahora no encuentro na 
de na”, rezongaba, con la coletilla 
del “pues, sí” anudada a las cuer-
das vocales. “Pues, sí, no encuen-
tro nada. Dos veces fui a la Iglesia, 
pero ya han dejado de repartir 
comida en la parroquia de Sant 
Bernart de Claravall. Y si no es por 

ellos (por la AVV Ciutat Meridiana), 
pues, sí, no sé, no sé.”

A los diez minutos, Manuel Cu-
bero (Barcelona, 1967), con un 
manojo de llaves, bajaba la rampa 
que da acceso a la planta donde 
tenían que instalarse los ordena-
GRUHV�GHO�)DE�/DE�

Adentro, al fondo, en el espa-
cio de una cancha de tenis, sobre 
el suelo pulido, apegados a la pa-
red maestra, cajas de frutas y ver-
duras de la cooperativa Gregal, 
de la españa en minúsculas con la 
que la Generalitat de Catalunya 
quiere romper: tomates de Almon-
te (Huelva), batatas de Cádiz, pi-
mientos de Málaga, berenjenas de 
Almería y plátanos de Canarias.

“Este jueves pasado, a las siete 
y media de la tarde, un amigo de un 
amigo me llamó desde Mercabarna 
por si queríamos ir a recoger estas 
cajas; lo que sobraba de unos pa-
lés. Nos vimos locos para conseguir 
una furgoneta, desesperados. Ayer, 
el Día de Todos los Santos, fuimos a 
recoger la mercancía que ya hemos 
HPSH]DGR� D� UHSDUWLUµ�� H[SOLFDED�
)LOLEHUWR� %UDYR� �$OPRKDUtQ�� &iFH-
res, 1952), con la perilla de uno de 

La casa de los espíritus

OSegún fuentes 
municipales, el futuro 
banco de alimentos 
abrirá en la plaza Roja 
a principios de 2014

los espadachines de El caballero de 
Olmedo, y con la sangre fresca de 
la juventud tardía que aún le riega 
de quimeras el cerebro.

)UHQWH�D�ODV�FDMDV�*UHJDO��HQ�OD�
pared meridiana, de ladrillos ro-
jos, paquetes de harina, de arroz 
y de lentejas (marcas Dacsa y Oro-
mas). Y de queso fundido graso.

Los paquetes llevan una marca 
que recuerda las hambrunas en la 
Etiopía seca que dio la vuelta al 
mundo con el We are the world 
de Michael Jackson y su séquito de 
celebridades.

Esta es la etiqueta, de color 
D]XO�� ´3ODQ� ����� GH� D\XGD� DOL-
mentaria a las personas más ne-
cesitadas de la Unión Europea. 
Productos gratuitos. Prohibida su 
venta”. Al lado de la bandera con 
ODV����HVWUHOODV�GH�OD�8QLyQ��OD�ÀU-
ma: “Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
)RQGR� (VSDxRO� GH� *DUDQWtD� $JUD-
ria”. Y debajo, bien visible: “con-
sumir preferentemente antes del 
5/05/2014. Lote 125”.

(Q�XQ�PXHEOH�GH�FDRED��OD�ÀFKD�
fotocopiada que se ha de rellenar 
antes de salir, con pegatinas del 
)UHQWH� )DUDEXQGR� 0DUWt� SDUD� OD�
Liberación Nacional de El Salvador 
(“La seva lluita és nostra”).

En el margen derecho de esta 
ÀFKD� VH�KD�GH�DQRWDU� OD� FDQWLGDG�
de alimentos entregados: “Alimen-
tos entregados: legumbre cocida, 
azúcar, harina de trigo, arroz, to-
mate, conservas de atún, conser-
vas de sardina, pasta, galletas, 
yogures, leche, aceite de girasol, 
zumo, cereales, fruta y verdura 
fresca”.

Arrimada a una de las colum-
nas que como pilones soportan la 
estructura, una nevera de gama 
blanca, vacía. Al otro lado, dos 
bombonas de butano. Y en un rin-
cón, las pancartas de la “lucha co-
lectiva”, enrolladas y deslucidas. 
Algunas yacen sobre un par de col-
chones y sobre las tablas de made-
ra de una cama desarmada.

Lloraba. El pequeño mediocen-
tro, Xavi, lloraba desconsolada-
mente porque había mordisqueado 
el jersey de lana, y los dientecitos 
se le habían quedado atrapados en 
el tejido de mala calidad de los ba-
zares chinos.

Aceite, arroz, cereales y leche. 
Ndrin Lea llenó su carro con el acei-
te de los olivos, con el arroz blanco 
como la arena tostada del desierto, 
cuando uno se detiene para pasar-
los por el cedazo. Y lo llenó con los 
cereales sabatinos y con la leche 
para los dientes de su bebé: “Sobre 
todo, lo que busco es leche”.

Los lunes por la mañana, du-
rante una hora, la africana Ndrin 
Lea ayuda en el Banc d’Aliments. 
Después, echa a andar, buscando 
trabajo.

A la espera de leer su tesis, ha 
hallado en Ciutat Meridiana el sen-
tido último de los versos nerudia-
nos: “Todos tenían boca. / Canta-
ban hacia la primavera. / Todos”.    

OLas parroquias de 
Nou Barris se han 
coordinado para 
repartir alimentos con 
un sistema de puntos

MARC JAviERRE
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$� ÀQDOV� GHOV� DQ\V� ���� OD� 3URVSHUL-
tat tenia mancances i reclamava 
espais per a la millora del barri. 
(Q� DTXHVW� FRQWH[W�� O·DQ\� ����� YD�
obrir el Casal de Barri, gestionat 
inicialment per l’associació de ve-
ïns, impulsora inicial del projecte. 
Segons Ricardo Domingo, president 
de l’Associació de Veïnes i Veïns de 
Prosperitat, “una de les reivindi-
cacions històriques de l’associació 
era tenir espais per desenvolupar 
tota la tasca de suport veïnal, cul-
WXUDO�� SROtWLF���� $OHVKRUHV� VRUJHL[�
aquesta reivindicació i l’associació 
de veïns reclama un espai, però no 
perquè sigui seu, i aquí és on hi ha 
la peculiaritat. Al principi, gestio-
na el casal l’associació però amb 
una clara intenció de sortir-ne”. I 
DIHJHL[�� ´HO� ORFDO� GH� O·DVVRFLDFLy�
de veïns ha de ser una cosa, i tenir 
un espai determinat, i el casal ha 
de ser més ampli, amb una gestora 
participativa. La iniciativa és po-
VDU�KR� HQ� PDU[D� DTXHVWV� SULPHUV�
anys, fer l’arrencada, però generar 
una dinàmica perquè acabi funcio-
nantde manera autònoma”. El ca-
sal és gestionat ara per l’associació 
Peca 2 (La Prosperitat Cultura en 
Acció 2), abans Peca, formada per 
un grup de veïns i veïnes implicats 
amb el barri.

La lluita quotidiana

Prosperitat va haver de reivin-
dicar-ho tot (escoles, semàfors, 
parcs...) i va anar guanyant espais 
com ara el Casal de Joves, un Ca-
sal de la Gent Gran, el poliespor-
tiu Valldaura, que gestiona també 
Peca 2, o el propi casal de barri, 
TXH� Q·pV� HO� YHUWHEUDGRU�� &RP� H[-
plica Domingo, “el casal és la part 
que articula, aglutina els veïns, 
organitza, dóna possibilitats de 
participar a la vida associativa a 
través de la pròpia activitat del 
casal o de l’activitat que algú hi 
porta i desenvolupa allà. Ni el barri 
VHULD� HO�PDWHL[� VHQVH� HO� FDVDO�� QL�
SRWVHU� HO� FDVDO� VHULD� HO� PDWHL[� VL�
hagués estat en un altre barri”. Un 
avantatge és la seva ubicació, en 
ple cor de “la Prospe”, com li di-
uen al barri molts veïns, a un punt 
emblemàtic com és la plaça Àngel 
Pestaña.

Kike Espinosa és membre de 
Peca 2 i assegura que “el casal 
representa un tros de cadascú del 
barri, és una part de cada veí de 
Prosperitat. És un lloc obert on 
tothom hi té cabuda i fa el que li 

ve de gust”. Per a Helena Ojeda, 
coordinadora del casal de barri, 
“la gent se’l sent seu perquè és 
XQ�HTXLSDPHQW�TXH�VRUJHL[�GH�OD�
reivindicació del veïnat. Aquests 
25 anys són una petita victòria 
de lluita quotidiana, d’una gent 
que de manera assembleària, 
KRULW]RQWDO�� DFRQVHJXHL[� JHVWLR-
nar un equipament públic per al 
barri”. Hi ha una junta gestora 
-Peca- que s’encarrega de la ges-
tió del casal, i una comissió ges-
WRUD�TXH�HQ�GHILQHL[� OD� OtQLD�HV-
tratègica i el funcionament, i en 
la qual hi participa gent de Peca 
i de les diferents comissions de 
treball (programació, dinamitza-
ció, tallers, espai infantil, bar i 
neteja).

Segons diu Espinosa, “el casal 
és un espai de trobada d’entitats, 
de cultura. Tothom hi pot venir, 
però no és la seu de ningú, de cap 
entitat”. En aquest sentit, Ojeda 
H[SUHVVD�TXH�´QR�KD�HVWDW�OD�VHX��
però sí paraigua d’entitats; és a 
dir, un lloc que encara utilitzen 
molts col·lectius per reunir-se i 
fer les seves activitats. Ve gent 
de tot tipus, de totes les edats, 
de moltes sensibilitats i per a 
molts tipus d’activitats diferents. 
6·LQWHQWD�HQIRUWLU� HO� WHL[LW� VRFLDO�
del barri facilitant que es creïn 
grups i que siguin estables, ja si-
guin de caire més polític, festiu 
o artístic”. I apunta Jimena Bri-

25 anys de referent 

social a Prosperitat
lA BARCElONETA

5HFXSHUDU�O·HGLÀFL 
El Segle XX

)D�VHWPDQHV�XQD�QRYD�
manifestació convocada per 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de l’Òstia de la Barceloneta va 
UHLYLQGLFDU��XQ�FRS�PpV��O·HGLÀFL�(O�
Segle XX per al barri. El motiu de 
la mobilització és que la propietat 
pretén convertir-lo en restaurant, 
WHDWUH�L�DOEHUJ��/·HGLÀFL�HV�YD�
vendre l’any 2012 a la societat 
)LORGRPXV�VHQVH�HO�FRQVHQWLPHQW�
de les cooperativistes. Ara la 
propietat negocia amb el Districte 
de Ciutat Vella. El veïnat vol dir 
la seva.

POBlENOu

)UH�DO�SOD�RÀFLDO 
per urbanitzar la Rambla

(O�FRQÁLFWH�HQWUH�HO�UHJLGRU�GHO�
districte de Sant Martí, Eduard 
)UHL[HGHV��L�HO�YHwQDW�GHO�3REOHQRX�
ha obligat l’alcalde a aturar el 
projecte d’urbanització de la 
Rambla. Es va haver de realitzar 
XQD�UHXQLy�DPE�HO�PDWHL[�;DYLHU�
Trias per desbloquejar la situació. 
L’acord va ser aturar l’actuació 
ÀQV�DUULEDU�D�XQD�HQWHVD��(O�JUXS�
GH�WUHEDOO�)HP�5DPEOD��TXH�SRUWD�
un any de mobilitzacions, valora 
SRVLWLYDPHQW�OD�PDU[D�HQUHUH��
En el procés de participació 
veïnal han intervingut més de 
���HQWLWDWV��LQFORVD�O·DVVRFLDFLy�
de veïns i veïnes. El districte, en 
lloc d’acceptar el treball de la 
comissió, va començar un procés 
paral·lel. Ara és el moment de 
treballar per l’acord.

SAGRAdA FAMíliA

Habitatges amenaçats 

per la nova avinguda

El Pla General Metropolità preveu 
una nova avinguda d’accés a la 
6DJUDGD�)DPtOLD�GH����PHWUHV�
d’amplada entre els carrers 
Mallorca i Aragó, davant de la 
façana de la Glòria. Estan afectats 
����SLVRV�L�����ORFDOV��HQ�WRWDO��
XQHV�������SHUVRQHV��/HV�REUHV�
avancen que és una barbaritat i 
els veïns afectats s’han organitzat. 
)LQV�DO�PRPHQW�V·KDQ�FHOHEUDW�
dues assemblees i han creat una 
comissió per gestionar els seus 
drets. Demanen a l’Ajuntament 
que no se’ls margini, que els 
UHDOORWMDPHQWV�VLJXLQ�DO�PDWHL[�
barri i que la construcció de 
nous habitatges no sigui en sòl 
TXDOLÀFDW�G·HTXLSDPHQWV�

lES CORTS, SANT ANdREu, 

NOu BARRiS

Abusos en pisos públics 

privatitzats

)D�XQV�PHVRV�O·$MXQWDPHQW�HV�
va vendre quatre promocions 
de pisos protegits de les Corts, 
Sant Andreu i Nou Barris al 
fons d’inversió especulatiu 
Azora, sense informar els 
llogaters, que ho van saber per 
casualitat. Davant l’enrenou 
veïnal, l’Ajuntament va 
demanar tranquil·litat i va 
assegurar que es mantindrien 
OHV�PDWHL[HV�FRQGLFLRQV�DOV�
llogaters. Per contra, els abusos 
ja han començat. En renovar els 
contractes el nou propietari, tot 
i que ha mantingut el lloguer 
amb la pujada de l’IPC, sí que 
ha pujat la resta de partides que 
FRQWp�HO�UHEXW��7DPEp�H[LJHL[�
llogar una plaça d’aparcament 
i fer una assegurança. Els veïns 
s’han organitzat en assemblees i 
l’Ajuntament, de moment, calla. 
Diu que li falta informació.

Breus

de barri

El barri de Prosperitat, 

a Nou Barris, va créixer 

a cop de reivindicació 

i per l’activitat d’uns 

veïns que conformen 

un sòlid teixit social 

que s’ha mantigut en 

el temps. El Casal de 

Barri de Prosperitat, 

que acaba de celebrar el 

25è aniversari, n’és un 

dels principal referents 

Per a Kike Espinosa, “volem sortir d’aquí, anar a un lloc 
més gran. Se’ns ha quedat petit, i molt. No compensa la 
bona ubicació del casal, tenim mancances. Porten deu anys 
arreglant coses, hi ha un manteniment, però són solucions 
econòmiques per anar tirant”. Per la seva banda, Ricardo 
Domingo considera que “per a l’activitat que té, l’equipament 
s’ha quedat petit. Però ja es va quedar petit fa deu anys. I 
ara estem en l’enèsim intent de treure les goteres del casal, 
perquè no hi havia manera. És un referent i un punt de 
trobada, i necessitem un espai digne”.

Un casal petit 

i amb mancances

A dalt, presentació 

del llibret sobre els 

25 anys del Casal de 

Barri de Prosperitat 

(a la dreta, la 

portada, de Carlos 

Azagra i Revuelta). 

)RWRJUDÀD��3HGUR�
García, 9 Barris 

Imatge

ceño, de la comissió de progra-
mació del casal, “o grups que han 
començat rebent suport del casal 
i que, a poc a poc, s’han fet més 
autònoms”.

(QWUH�OHV�DFWLYLWDWV�TXH�RIHUHL[�
el Casal de Barri de Prosperitat 
hi ha concerts, teatre, especta-
cles de petit format de màgia i 
circ, infantils, els casals de Nadal 
i Primavera, tallers de salut, cre-
atius, idiomes, a més d’un espai 
GH�FRQQH[Ly�D�LQWHUQHW��LQWHUFDQYL�
de llibres, bar, o cessió de sales i 
materials. Hi ha també dinamit-
zació de festes populars (Carnaval 
o Nit d’Ànimes), i participació en 
OD� FRPLVVLy� GH� OD� )HVWD�0DMRU� GHO�
barri, un dels actes centrals de 
l’any, com San Xibeco i Prospe Be-
ach. Amb motiu dels 25 anys, en 
lloc d’un acte unitari gran, el casal 
va optar per fer-ne un cada mes 
GH�������FRP�DUD�OD�SDUWLFLSDFLy�DO�

)HVWLYDO� GH� 6RSHV�� XQ� FRQFHUW� GH�
música clàssica, o la presentació 
del llibre del 25è aniversari.

4XLP� *LODEHUW� pV� HO� UHVSRQVD-
ble del bar del casal. Porta quatre 
anys i és del barri de tota la vida. 
“Conec a tothom, i tothom em 
FRQHL[�� L�DL[z�pV�XQ�SOXV��/D�YHUL-
tat és que aquí de gent en tens a 
gairebé totes hores. Vénen pares 
DPE�HOV�ÀOOV��JUXSV�G·DPLFV��HQWL-
WDWV�TXH�HV�UHXQHL[HQ�DTXt��DYLV����
de totes les franges d’edat. Hi ha 
JHQW�TXH�YH�DO�EDU�H[FOXVLYDPHQW��
gent que participa als tallers o en 
les diferents comissions que hi ha 
i pren alguna cosa... el ventall és 
PROW�JUDQµ��H[SOLFD�

Solidaritat en temps difícils

Com diu Ricardo Domingo, “sem-
pre s’ha reivindicat a la Prospe-
ritat, aquest barri mai no s’ha 
acabat. És un barri complicat, 
molt dens, té equipaments però 
som més de 26.000 habitants, és 
petit, hi ha problemes d’aparca-
ment i circulació, hi ha moltes 
coses pendents. Ara tenim gent a 
qui estan desnonant, tornem a te-
nir problemes de pobresa, d’atur, 
d’esgotament de l’economia fa-
miliar. Estem arribant a situacions 
molt complicades, però continuem 
sent solidaris i tenim aquest suport 
mutu a Nou Barris, i hem de man-
tenir aquest sentiment de barri”. 
El casal de Prosperitat forma part 
de la Coordinadora Cultural de Nou 
Barris, de la campanya Nou Barris 
&DEUHMDGD��GLX�SURX���GH�OD�;DU[D�
9 Barris Acull o de la Plataforma de 
Gestió Ciutadana.
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Trenta anys sense 

la Verge de la Rambla

Pintor, transgressor, artista de carrer. Ocaña morí 

amb 36 anys d’una hepatitis mal curada quan es 

refeia de les cremades causades per un accident. 

“Com a personatge és d’actualitat i excedirà aquest 

VHJOH��L�HO�TXH�YHµ�DÀUPD�HO�VHX�DPLF�1D]DULR

ANAïS BARNOlAS

“Jo sóc una marginada, com les 
putes, com els xulos, com els mari-
cons, com els lladregots, que roben 
motos... Malgrat que sóc pintor, 
HP�SXF�ÀFDU�HQ�HO�VHX�PyQ��0·KH�
VHQWLW�LGHQWLÀFDW�DPE�WRWD�DTXHVWD�
gent. M’encanten i em fascinen”, 
deia l’artista José Pérez Ocaña, 
que s’autoproclamava “lliber-ta-
tària”, perquè el seu concepte de 
llibertat transcendia l’anarquia.

Eren els anys setanta. La jo-
ventut veia com el malson de la 
dictadura franquista s’estava aca-
bant. Tenia ganes de dir la seva, 
de passar-s’ho bé, de gaudir del 
VH[H��GH�IHU�HO�FDQDOOD��/D�5DPEOD�
es va convertir en l’aparador del 
TXH�ÀQV�OODYRUV�QRPpV�HUD�SHUPqV�
a l’esfera privada.

Ocaña va emigrar del seu poble 
natal, Cantillana, a la província 
sevillana. Va arribar a Barcelona el 
�����HVFDSDQW�GHOV�SUHMXGLFLV�TXH�
SDWLD� SHU� VHU� KRPRVH[XDO�� 9D� FR-
mençar pintant parets. Però aviat 
HO�SLQ]HOO�JUXL[XW�HO�YD�FDQYLDU�SHO�
SULP�L�YD�H[SUHVVDU�OD�VHYD�FUHDWL-
vitat a través dels quadres i de les 

performances a la Rambla, vestit 
de dona, convertint-se en pioner a 
l’Estat espanyol, quan el terme ni 
WDQ�VROV�QR�H[LVWLD�

Ja fa poc més de trenta anys 
que va morir amb només trenta-sis 
anys a causa d’una fallada hepà-
tica mentre es recuperava de les 
cremades que havia patit en in-
cendiar-se la disfressa de Carnaval 
a Cantillana. “Se fue vestido de 
Sol”, cantava Carlos Cano. Però: 
qui era Ocaña?

3XMR�OHV�HVFDOHV�G·XQ�HGLÀFL�GH�
la Plaça Reial. He quedat amb el 
GLEXL[DQW�GH�FzPLF��SDUH�GH�l’un-
derground espanyol i qui va ser 
amic d’Ocaña, Nazario Luque. Ha 
passat més d’una setmana des que 
vam coincidir a l’homenatge que 
van dedicar a Ocaña a l’Ateneu 
Barcelonès l’onze de novembre 
passat. Nazario em va demanar 
GH�GHL[DU�SDVVDU�XQV�GLHV�DEDQV�GH�
YHXUH·QV�� ,QWXHL[R� TXH� GHX� HVWDU�
fart que li preguntin per ell.

M’espera al seu pis teclejant 
l’ordinador incessantment. En una 
de les parets destaca la presèn-
cia d’un quadre d’Ocaña, que va 

SLQWDU� HO� ����� �O·DQ\� TXH� YD�PR-
rir- i forma part del període que 
va descobrir la tècnica de l’acrílic, 
segons Nazario, l’etapa més inte-
ressant. En una vitrina té nines i 
verges andaluses. No sembla im-
mutar-se per la meva presència. 
'HL[R� TXH� VLJXL� HOO� TXL� WUHQTXL� HO�
silenci.

1D]DULR�P·H[SOLFD�TXH�2FDxD��
XQ�DQ\�DEDQV�GH�PRULU��YD�IHU�O·H[-

posició La primavera a La Capella 
de l’Hospital de la Santa Creu i de 
la Casa de Convalescència amb les 
seves verges andaluses, els seus 
quadres i el seu espectacle religi-
yV��´(UD�HO�VHX�VRPQL��$L[z�pV�LUUH-
SHWLEOHµ��DÀUPD�1D]DULR��'HVSUpV�
V·KDQ� IHW� DOWUHV� H[SRVLFLRQV� FRP�
la de la Virreina, el 2010, critica-
da per la família d’Ocaña per ser 
LQFRPSOHWD��SHUTXq�QR�V·H[SRVDYD�

la seva obra i només es tractava 
la vessant del personatge. Li pre-
gunto què li sembla el manifest 
‘Un lugar para el pintor Ocaña’ 
impulsat pel seu germà bessó, 
Jesús Pérez Ocaña, que reclama 
FUHDU� XQD� H[SRVLFLy� DQWROzJLFD�
permanent de la seva obra a Can-
tillana i que arribi també a Barce-
ORQD��´$YXL�GLD��XQD�H[SRVLFLy�HV-
tàtica d’Ocaña amb quadres a les 

ARxiu NAzARiO

Ocaña al peu d’un retrat seu vestit de dona andalusa

OTruncada per la seva 
mort, la trajectòria 
artística d’Ocaña 
estava en el moment 
de saltar a la maduresa

parets no tindria gaire sentit. Una 
mostra tancada és una espècie de 
tomba egípcia”, em respon.

3HUz��¢SHU�TXq�VH·O�FRQHL[�PpV�
per les seves performances que 
per les seves obres plàstiques? “La 
seva trajectòria artística va que-
dar truncada amb la seva mort, 
que s’esdevingué justament quan 
HVWDYD�DSUHQHQW�D�H[SUHVVDU�VH�PL-
llor”. “Com a personatge és d’ac-
WXDOLWDW� L� H[FHGLUj� DTXHVW� VHJOH��
el que ve i el que faci falta. S’ha 
convertit en emblemàtic a tots els 
nivells”, remarca Nazario.

Ocaña gaudia entretenint el 
personal a la Rambla, al Cafè de 
l’Òpera, era espontani i ho feia 
sense cap pretensió intel·lectual. 
“El personatge que vivia no era un 
travesti, es vestia de dona, però 
per res pretenia que el confon-
JXHVVLQ��3HU�DL[z��HQ�XQ�FHUW�SXQW��
DL[HFDYD�OD�IDOGLOOD�L�HQVHQ\DYD�OD�
polla”, puntualitza Nazario. 

En el documental que el di-
rector Ventura Pons li va dedicar, 
Ocaña. Un retrat intermitent de 
1978, pel·lícula que va donar pro-
jecció a l’artista, Ocaña passeja 
per la Rambla amb el tàndem Ca-
milo i Nazario amb la música de la 
cantant Juanita Reina que inter-
preta el pasdoble Francisco Ale-
gre. “Camilo era guapo, però els 
dos érem ensopits. Jo era la senyo-
reta de companyia d’Ocaña per-
què no m’atrevia a fer el que feia 
ell. M’agafava del braç i, amb la 
PHYD�ERUUDW[HUD�HP�WUHLD�GH�FDVD��
Jo havia de recórrer a l’alcohol, a 
ell no li calia, el seu estat natural 
es podia equiparar a algú molt dro-
gat o begut tot i que ni es drogava 
ni bevia”, recorda Nazario. “En 
qüestió de segons, estàvem rode-
jats de dues-centes persones que 
HQV� VHJXLHQ�ÀQV�DO�SRUWDO�GH�FDVD�
PHYDµ��DÀUPD�

La memòria de Nazario

Des del carrer se senten els crits 
d’una manifestació. Nazario obre 
OD�ÀQHVWUD�SULYLOHJLDGD�GHV�G·RQ�RE-
serva la realitat de Barcelona. És 
25 de novembre, dia internacional 
contra la violència de gènere i la 
concentració es para al mig de la 
plaça. Diria que ha donat per aca-
EDGD� O·HQWUHYLVWD�� )D� IRWRJUDÀHV��
i vídeos amb la càmera. Treu una 
JUDYDGRUD�� ´)LOPDU� OD� SODoD� pV� HO�
meu vici”. Comença una perfor-
mance d’una ballarina. “Estic ela-
borant un vídeo i aquest so em va 
perfecte”.

M’acomiado de Nazario. Em diu 
que es tornarà a posar a escriure. 
Està escrivint les seves memòries 
i ja porta set-centes pàgines. Sur-
WR� GH� OD� ÀQFD�� DOoR� OD� YLVWD�� /HV�
fundes dels tendals arrenglerats 
del bar del costat tapen la placa 
commemorativa que hi ha a la casa 
on va viure el pintor, amb els seus 
angelets característics. Camino 
uns metres més enllà, observo el 
rètol de bombetes blanques que 
dóna nom al bar Ocaña i que tren-
ca la grisor de la plaça Reial. Des 
de fora, contemplo l’interior, de 
disseny i freqüentat per turistes. 
Hi destaca un ninot de paper mai-
[p�TXH� UHFRUGD�YDJDPHQW�HOV�TXH�
creava l’artista.
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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 maig

És tira RiCARdo hERmidA /SR. plAStiko

xARxA dEl dREtS dElS 
infAntS dE bARCElonA

(QJXDQ\�HV�FRPSOHL[HQ����DQ\V�GH�
O·DSURYDFLy� GH� OD� &RQYHQFLy� GHOV�
Drets de l’Infant, un text que re-
FXOO� HOV� GUHWV� HFRQzPLFV�� VRFLDOV��
FXOWXUDOV��FLYLOV� L�SROtWLFV�GH� OD� LQ-
IjQFLD�L�TXH��HQ�HO�VHX�PRPHQW��YD�
UHSUHVHQWDU�OD�FRQFUHFLy�GH�OD�ÀOR-
VRÀD� L� SUjFWLFD�GHOV�GUHWV�KXPDQV�
DO�PyQ�LQIDQWLO�

És un bon moment ara per ava-
OXDU� ´O·HVWDW� GH� OD� T�HVWLyµ� HQ� HO�
QRVWUH� jPELW� PpV� SURSHU�� %DUFH-
ORQD�� /D� FULVL� HFRQzPLFD� L� VRFLDO�
DFWXDO� SUHVHQWD� XQD� JUDQ� RSRUWX-
QLWDW� SHU� SURYDU� OD� FDSDFLWDW� GH�
UHVLVWqQFLD� G·XQD� FDUWD� GH� GUHWV��
SHUz�WDPEp�G·REOLJDFLRQV��FRP�pV�
OD� &RQYHQFLy�� (QV� WUREHP� GDYDQW�
d’un veritable test d’estrès sobre 

OD�LQIjQFLD�
(O������HV�YD�IRUPDU�D�%DUFHOR-

QD��VRWD�O·HPSDUD�GH�O·$FRUG�&LXWD-
Gj�SHU�XQD�%DUFHORQD� ,QFOXVLYD�� OD�
Xarxa de Drets dels Infants, que re-
unia un ampli ventall d’entitats de-
GLFDGHV�D�OD�SURPRFLy�L�GHIHQVD�GHOV�
GUHWV� GH� OD� LQIjQFLD� EDUFHORQLQD� L�
G·DOWUHV� OORFV�GHO�PyQ��(Q�DTXHVWV�
tres anys de vida s’ha transitat de 

OD� PHUD� RUJDQLW]DFLy� DQXDO� GH� OD�
IHVWD� FRPPHPRUDWLYD� GH� OD� FRQ-
YHQFLy�� DO� GHVHQYROXSDPHQW� G·XQ�
PHFDQLVPH�FRQWLQX�G·DFFLy�GH�FDL-
UH�FUtWLF� L�SURSRVLWLX�� L�TXH�DEDVWD�
WDVTXHV�GH�FRPXQLFDFLy��VHQVLELOLW-
]DFLy� L�GHQ~QFLD��eV�XQ�IHW�SRVLWLX�
el progressiu empoderament de 
totes les entitats que formen la 
[DU[D��T�HVWLy�TXH�SHUPHW�XQ�GLj-
OHJ�ÁXLG�L�FUtWLF�DPE�O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD��TXH�Q·pV�PHPEUH��/D�
;DU[D�Wp�OD�YROXQWDW�GH�FRQYHUWLU�VH�
en un instrument de defensa de 
O·DFRPSOLPHQW�GH� OHV� JDUDQWLHV�GH�
OD�&RQYHQFLy��GH�OD�OOXLWD�FRQWUD�OD�
YXOQHUDFLy� GHOV� GUHWV� GHOV� LQIDQWV��
WDPEp�GHV�GH�OD�VHYD�YHVVDQW�ORFDO�

Entre altres tasques, la Xarxa 
OOXLWD�DFWLYDPHQW�SHO�GUHW�D� O·HGX-
FDFLy�� /D� &RQYHQFLy� UHFRQHL[� HO�
GUHW�GH�O·LQIDQW�D�XQD�HGXFDFLy�HQ�

FRQGLFLRQV�G·LJXDOWDW�HQ�HOV�QLYHOOV�
EjVLFV�� L� UHV� PLOORU� SHU� JDUDQWLU�
DTXHVW� REMHFWLX� TXH� XQD� HGXFDFLy�
S~EOLFD�� JUDWXwWD�� XQLYHUVDO� L� GH�
qualitat. Durant el 2013, la Xarxa va 
HODERUDU� XQ� GRFXPHQW� TXH� SUHWpQ�

desmuntar molts dels estereotips 
YLQFXODWV� D� O·HGXFDFLy� S~EOLFD� TXH�
WUDFWHQ� G·DIHEOLU� L� VRVFDYDU� HO� VHX�
FDLUH�LJXDOLWDUL��(O�VXSRVDW�GHVDYDQ-
WDWJH�TXH�SRGULD�FRPSRUWDU�OD�SUH-

VqQFLD�G·HVWUDQJHUV�D�OHV�DXOHV�R�HO�
FDLUH�QR�IRUPDWLX�GH�O·HGXFDFLy�PpV�
SULPHUHQFD��VyQ�DOJXQV�GHOV�SUHMX-
GLFLV�UHEDWXWV�HQ�DTXHVW�GRFXPHQW�

/D� ;DU[D�� FRP� D� LQVWUXPHQW�
G·DFFLy�FLXWDGDQD�YLQFXODGD�D�OD�LQ-
IjQFLD�L�O·DGROHVFqQFLD�D�%DUFHORQD��
FRQWLQXDUj� GXUDQW� HO� ����� WUHED-
OODQW�SHU�JDUDQWLU�HOV�GUHWV�UHFROOLWV�
D� OD� &RQYHQFLy� GXUDQW� HO� VHX� DQL-
YHUVDUL��(Q�SULPHU�OORF�HV�SURSRVD-
rà exigir, d’una banda, als governs 
O·HVWULFWH� PDQWHQLPHQW� GHOV� VHXV�
FRPSURPLVRV�DPE�OD�LQIjQFLD��DPE�
PpV�qPIDVL�HQFDUD�HQ�WHPSV�GH�FUL-
si, i, de l’altra, responsabilitat a la 
FODVVH�SROtWLFD�HQ�JHQHUDO�UHVSHFWH�
DOV�GLVFXUVRV�SHUYHUVRV�TXH�SUROLIH-
UHQ�VREUH�O·HGXFDFLy�S~EOLFD�

0pV�LQIRUPDFLy� 
www.xarxadretsinfants.cat

Educació pública, ara més que mai

OS’ha d’exigir 
responsabilitat a la 
FODVVH�SROtWLFD�UHVSHFWH�
DOV�GLVFXUVRV�SHUYHUVRV�
VREUH�O·HGXFDFLy�S~EOLFD
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Juanita Perellón
Presidenta de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Diagonal Mar

“En uns mesos, 
parlant molt amb 
el veïnat, hem 
aconseguit implicar 
més de 200 persones 
en l’associació”puyAl

Va néixer a Lleida però fa molts anys que viu a Barcelona, els dos 
primers al carrer Londres. Es va traslladar a Diagonal Mar quan es 
va casar, fa 44 anys. En arribar al barri, l’estampa urbana era tan 
deplorable que li va preguntar al seu marit si allò era Barcelona. 
Quan li preguntem a la Juanita per la seva professió, ens contesta 
irònicament que “no treballa”, que ha sigut i és mestressa de casa.

Esteu revolucionant el barri?
Fa mesos que l’anterior president va dimitir i jo vaig passar a 

ser presidenta en funcions. En l’actualitat, un grup de deu per-

sones, vuit de les quals dones, ens hem proposat donar un nou 

impuls a l’associació. Ja s’han apuntat 243 noves sòcies i socis!

Sorprenent, en els temps que corren!
Sí... ho hem aconseguit en uns mesos, parlant molt amb el veï-

nat. L’associació estava molt tancada al barri. Hi havia veïns que 

ÀQV�L�WRW�QR�OD�FRQHL[LHQ�

Quines activitats esteu realitzant?
Estem gestionant un casal de barri amb nombrosos tallers i 

activitats, cosa que ens permet tenir un contacte continuat amb 

HO�YHwQDW���(O�FDVDO�pV�XQ�OORF�GH�UHODFLy��7HQLP�ÀUPDW�XQ�FRQYHQL�
DPE�O·$MXQWDPHQW�TXH�DFDED�SUz[LPDPHQW��HVSHUHP�TXH�HQV�HO�
renovin i també que ens donin més recolzament, ja que volem am-

pliar les activitats. També estem impulsant un servei de mediació 

del qual se’n fa càrrec una veïna advocada.

En què consisteix aquest servei?
En buscar acords en temes col·lectius on hi ha interessos en-

frontats, i buscar el consens en situacions personals o familiars. 

$UD��DPE�OHV�QRYHV�WD[HV�MXGLFLDOV��DFXGLU�D�OD�-XVWtFLD�VXUW�PROW�
car. Es poden solucionar molts problemes al barri mitjançant la 

mediació, sense haver d’arribar als jutjats.

Quin serà el vostre següent pas?
3UHSDUDU�O·DVVHPEOHD�SHU�DO�SUz[LP�PHV�G·DEULO��RQ�V·HOHJHL[LQ�

els nous càrrecs de la junta. També volem potenciar les festes del 

barri.

La festa major?
1R�QRPpV��/D�IHVWD�PDMRU�H[LVWHL[�GH�ID�PpV�GH����DQ\V��(OV�

actes més importants que s’hi fan són la festa de la gent gran i el 

GLQDU�SRSXODU��RQ�HQV�DSOHJXHP�PpV�GH�����SHUVRQHV�HQ�HO�SDUF�GH�
Diagonal Mar. Ara també celebrem el Carnestoltes.

Et refereixes al parc de l’arquitecte Enric Miralles?
Sí... una pena! Està molt malament conservat. L’esplèndid 

OODF�SRUWD�PpV�G·XQ�DQ\�VHQVH�DLJXD��(O�UHJLGRU�HQV�GLX�TXH�QR�
pV�XQ�WHPD�TXH�FRPSHWHL[L�DO�'LVWULFWH��TXH�pV�UHVSRQVDELOLWDW�
de Parcs i Jardins... llença pilotes fora. Els responsables polítics 

KDQ�GH�IHU�XQ�YROW�SHO�EDUUL�GH�WDQW�HQ�WDQW��FRQqL[HU�HOV�YHwQV�
L�YHwQHV�L�HOV�SUREOHPHV�TXH�WHQLP��SHUTXq�GHV�G·XQ�GHVSDW[�pV�
molt difícil fer-ho.

Quines són les reivindicacions pendents?
La més important, la construcció d’un casal per a la gent gran. 

Tenim buit el solar de Macosa, reivindicat de fa dècades. També 

estem reclamant, juntament amb les associacions de veïns del Po-

blenou i del Front Marítim, que no desaparegui el bus 41. Som un 

barri molt lluitador!

Com afecta la crisi al veïnat?
0ROW�G·DWXU��SREUHVD�L�QHFHVVLWDW��'XUDQW�WRW�O·DQ\�GHVHQYROX-

SHP�OD�&DPSDQ\D�GH�6ROLGDULWDW��HOV�YHwQV�FRPSDUWHL[HQ�DOOz�TXH�
ja no fan servir. Ho venem i amb els diners que traiem atenem 

les necessitats més peremptòries. També recollim joguines i ali-

ments, que portem a menjadors socials i diverses entitats. Ara 

treballem perquè no tallin l’aigua als veïns que no poden pagar. 

Ens reunirem amb la Fundació Aigües de Barcelona per aconse-

guir-ho.

Déu n’hi do!
Per a mi, aquest barri és el millor, no només perquè és molt 

ERQLF��VLQy�SHU�OD�JHQW�TXH�KL�YLX��0·HQRUJXOOHL[�SHUWjQ\HU�D�XQD�
associació de veïns que sempre ha lluitat pel bé del barri.

El Pou
La publicació del Grup d’Estudis de 
la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada 
dedica un dossier en el seu interes-
VDQW� WHUFHU� Q~PHUR�D� OD�ÀJXUD�GH�
O·HVFULSWRU�-XDQ�0DUVp��TXL�UHÁH[L-
ona en una entrevista sobre la li-
teratura basada en la memòria. El 
SHULRGLVWD�0DUF�9LOORUR�ÀUPD�O·DUWL-
cle “La Clota, un oasi imperfecte”, 
on parla de l’aire rural d’aquest 
barri desconegut per a una bona 
part de barcelonins. La revista fa 
referència als 90 anys de l’escola 
del Parc del Guinardó i el 50è ani-
versari del barri de Montbau. Una 
revista excel·lent que recomanem 
als amats de la història dels barris.

De Cap a Peus
La revista de l’associació de veïns 
i veïnes de Sant Andreu de Palo-
mar del mes de gener fa referèn-
cia a les Casernes, on es denuncia 
la cessió temporal dels terrenys 
als legionaris, “una tàctica per 
amagar la falta d’inversió de 
l’Ajuntament” i la paralització de 
les obres del TGV. Un ampli tre-
EDOO�UHÁH[LRQD�VREUH�OD�FRUUXSFLy�
a la cúpula del departament de 
Sanitat. Dues entrevistes donen la 
paraula a Núria Gispert, medalla 
d’honor del Parlament de Catalu-
nya i sòcia fundadora de l’AV i a 
Josep Martí, membre de la Plata-
forma pel Dret a al Salut.

L’Informador
El número 27 de la revista de l’asso-
ciació de veïns i veïnes de la Clota 
dedica la seva editorial al 20è ani-
versari de l’entitat. Un reportatge 
d’Oriol González explica la història 
de les cases i masies del barri. El 
nostre amic i col·laborador, l’histo-
riador Desideri Díez, dóna a conèi-
xer el llibre de Quaderns de Carrer 
Josep M. Huertas Claveria i els bar-

ris de Barcelona. Antologia de re-

portatges, 1964-1975, editat per la 
Favb. També hi trobarem l’explica-
ció del projecte d’urbanització de 
l’entorn urbà de la Clota. La por-
tada fa referència a la inauguració 
del parc de les Rieres d’Horta. 

La Marea Pensionista 
arriba amb força

Revistes
de barri

La Favb
informa

REDACCIÓ

El passat 25 de febrer les Cotxeres 
de Sants van acollir l’assemblea 
general de la recentment creada 
Marea Pensionista, un moviment 
social que té com a objectiu prin-
cipal defensar el sistema públic de 
pensions i la qualitat de vida dels 
i les pensionistes, en un moment 
en què els seus drets estan seriosa-
ment amenaçats.

L’assemblea va ser un rotund 
èxit, amb presència de quasi un 
miler de persones. Van prendre 
la paraula Jordi Pujol, advocat 
fundador del Col·lectiu Ronda; 
Ramon Franquesa, enginyer de la 

UPC i realitzador de diversos in-
formes sobre la reforma del sis-
tema de pensions i les seves con-
tradiccions, i Domiciano Sandoval, 
membre del grup de treball de la 
Marea i responsable de la Favb en 
matèria de pensions. Com a con-
vidats van parlar Diosdado Toleda-
no, promotor de la ILP per la Ren-
da Garantida Ciutadana i Antoni 
Barberà, metge i secretari de la 

plataforma Dempeus.
Es va aprovar un document pro-

gramàtic que té com a objectius, a 
part de la lluita dels pensionistes 
per revertir la situació creada per 
les últimes dues reformes de Za-
SDWHUR�L�5DMR\��VXSHUDU�HOV�GqÀFLWV�
de drets que té aquest col·lectiu 
i garantir els serveis bàsics i una 
pensió mínima de 1.000 euros. Es 
posaran en funcionament sis àrees 
de treball per concretar la feina a 
realitzar.

A la trobada es va poder cons-
tatar la força d’aquest moviment 
social, que neix amb la voluntat 

d’una lluita permanent. Es va 
decidir continuar fent reclama-
cions dels re-pagaments en la 
sanitat sobre proves mèdiques, 
medicament o transport, així 
com la interposició de demandes 
col·lectives per a la revalorit-
zació de les pensions de 2012, i 
per la inconstitucionalitat de les 
reformes del sistema públic de 
pensions. En acabar l’assemblea, 
els assistents es van manifestar 
al carrer per deixar constància 
que la seva lluita només acaba 
de començar. La Marea Pensio-
nista és ja una realitat.  

ARxIu
Assemblea a Cotxeres de Sants el passat 25 de febrer

OAquest moviment social 
ha nascut per defensar 
el sistema públic de 
pensions davant les 
creixents amenaces de 
reformes a la baixa

Elia Herranz
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“No és veritat que ara 
es llegeixi menys que abans”

Òscar Boada

Coordinador de 
l’Associació Llibres 
Lliures Catalunya

CRistinA pALomAR

entrevista

joAn moREjón

fotografia

Multar els bancs
Barcelona s’ha unit als municipis que han aprovat multar els bancs 
que tinguin pisos buits. La Favb va recolzar aquesta proposta de la 
PAH mitjançant la qual l’Ajuntament s’ha compromés a detectar 
pisos buits, registrar-los i iniciar procesos sancionadors, que poden 
arribar als 100.000 euros de multa. Però, ¿aprovar una resolució és 
garantia que es compleixi? Perquè resulta difícil de creure quan s’han 
donat casos en què no s’ha fet. Les associacions de veïns porten anys 
reclamant un cens d’habitatges de propietat municipal buits i mai 
QR�V·KD�IDFLOLWDW��(Q�HOV�EDQFV�QR�SRGHP�FRQÀDU��)D�XQ�DQ\�O·DOFDOGH�
7ULDV�YD�ÀUPDU�FRQYHQLV�DPE�DOJXQHV�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV��DPE�PROWD�
publicitat- perquè cedissin a la ciutat habitatges per a lloguer social, 
i se li han rigut a la cara. Fins ara només han cedit 12 pisos. L’acord 
per sancionar la banca és positiu, però s’haurà de controlar que es 
porti a terme. La vella pintada que deia “Fets sí, paraules no” té més 
actualitat que mai. Nosaltres volem col·laborar amb l’Ajuntament. 
Fem una crida a tot aquell veí o veïna que conegui l’existència d’un 
pis buit propietat d’un banc, perquè ens enviï l’adreça.

Fa cinc mesos que van obrir les seves 
portes al districte de Sant Martí i ja 
se’ls mengen els llibres. La pionera 
aposta de l’Associació Llibres Lliures 

Catalunya de fomentar l’hàbit de llegir 
en un barri amb poca oferta cultural amb 
un peculiar sistema per compartir llibres 
ha resultat ser tot un èxit i ara busquen 
expandir el seu projecte amb una nova seu, 
una web i una revista online.

El local que l’entitat té al carrer 
Cantàbria 72 s’ha quedat petit per guardar 
el fons de 10.000 llibres i per acollir les 
activitats culturals que s’hi organitzen cada 
mes, així que han decidit buscar-ne un de 
nou. La pretensió és mantenir l’espai que 
els va veure néixer el setembre passat i 
obrir-ne un altre, si pot ser, fora del barri 
per donar-se a conèixer a nivell de tota la 
ciutat. “Estem mirant alguna cosa pel Raval 
i la intenció és mantenir també aquest local 
obert, però tot dependrà de les despeses”, 
explica l’Òscar Boada, coordinador de 
l’associació i responsable de supervisar 
l’entrada i sortida de llibres.

Cada mes els hi arriben de mitjana 

uns 3.000 llibres, la majoria provinents 
de donacions particulars, i en surten un 
PLOHU��+L�KD�GH�GHV�GH�ÀFFLy�ÀQV�D�DVVDLJ��
WHPjWLTXHV�HVSHFLÀTXHV�L�OLWHUDWXUD�LQIDQWLO��
El sistema de funcionament és peculiar: es 
poden agafar els llibres que càpiguen en 
una mà i tots porten un segell en català 
i castellà que recorda que “aquest és 
un llibre lliure. Ni es compra ni es ven” 
per evitar que es puguin revendre. Els 
llibres, un cop llegits, no cal que es tornin. 
“Només apliquem la regla de la mà en els 
casos d’abusos perquè hi ha algú que s’ha 
presentat amb un carro de la compra buit 
GLVSRVDW�D�RPSOLU�OR�ÀQV�D�GDOW�GH�WRW��L�
no és això”, explica l’Òscar. I és que no 
es tracta tant de posseir un llibre com de 
compartir-lo.

Tot i que la majoria són els típics 
exemplars que podem trobar a qualsevol 
llibreria de vell amb les pàgines d’un 
entranyable color groguenc marca 
inconfusible del pas del temps, també s’hi 
poden trobar títols relativament recents 
i d’altres que no semblen haver estat 
llegits mai, com el que agafo mentre fem 

l’entrevista. Es tracta de La felicidad de 

la tierra, de Manu Leguineche, una mena 
de memòries del periodista recentment 
desaparegut en forma de diari. Si no ens 
importa remenar entre prestatgeries, taules 
plenes a vessar i caixes de totes les mides, 
podem fer troballes interessants. “Només 
portem un registre de sortida de llibres 
perquè no donem a l’abast”, admet l’Òscar 
alhora que em recorda l’horari d’atenció al 
públic: de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, 
de dilluns a dissabte.

Al marge dels llibres, l’associació també 
RUJDQLW]D�WDOOHUV�GH�IRWRJUDÀD�L�GH�WHDWUH��
clubs de lectura i de col·leccionisme de 
punts de llibre, tertúlies literàries, recitals 
de poesia i conta contes. Tot està dirigit per 
voluntaris i els preus són simbòlics. “Som 25 
voluntaris, la majoria dels quals provenen 
de fora del barri”, remarca l’Òscar. Li 
pregunto si li sap greu i em respon que una 
PLFD�Vt�SHUTXq�HOO�pV�ÀOO�GH�OD�9HUQHGD�L�
la Pau. L’associació complementa aquesta 
activitat amb donacions a menjadors socials 
i paradetes a mostres d’entitats i mercats 
culturals. “Ens funciona tan bé que ens està 

agafant el toro”, admet amb un somriure 
mentre apunta els llibres que se’n du un 
client assidu.

Al marge del treball desinteressat dels 
voluntaris, el projecte dels Llibres Lliures 
es nodreix bàsicament de les quotes dels 
socis i de les propines que deixa la gent 
a la guardiola que hi ha damunt la taula 
abans de marxar amb el seu carregament. 
“Actualment tenim 150 socis que paguen 
una quota anual de 12 euros. Aquests diners 
serveixen per pagar les despeses d’aigua, 
llum, lloguer i telèfon”, comenta l’Òscar 
PHQWUH�HP�PRVWUD�HO�SUHVWDWJH�GH�'9'��´(Q�
tenim 1.600 i aquests només són de préstec 
per als socis”, m’avisa quan veu l’interès 
que em desperten algunes pel·lícules.

La iniciativa s’inspira en la idea que 
va posar en marxar fa dos any a Madrid 
l’associació Grupo 2013. L’Òscar em 
comenta que hi ha una proposta similar a 
Màlaga i Sevilla, i que un grup es planteja 
seguir el seu exemple i obrir un local 
VHPEODQW�DO�9HQGUHOO��3HU�SURYRFDU�XQD�
mica li plantejo la possibilitat que aquests 
projectes altruistes facin competència 
deslleial a les llibreries clàssiques, ja 
de per sí molt tocades per la crisi, els 
SUHXV�GHOV�OORJXHUV�L�OD�SXMDGD�GH�O·,9$��/D�
seva negativa és rotunda: “Som ofertes 
diferents”. I afegeix: “Les llibreries estan 
tancant, però no per la crisi. No és veritat 
que ara es llegeixi menys que abans, el 
problema és que els preus dels locals s’han 
disparat”.

M’acomiado de l’Òscar amb cinc llibres 
a la bossa i amb tanta conversa ens oblidem 
d’apuntar els títols. A banda del llibre 
de Leguineche, em porto Vent armat, 
de Rosa Regàs; Vivir para contarla, de 
Gabriel García Márquez; Historia del rey 

transparente, de Rosa Montero; i Cap al cel 

obert, de Carme Riera. Tots llibres lliures.

AzAgRA-REvuELtA


