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BERTRAN CAzoRlA

La Rambla és un carrer despoli-
tizat. Va quedar clar el març del 
2009: els milers d’estudiants 
que, el 26 d’aquell mes, es van 
concentrar a la plaça Univer-
sitat amb la intenció de mani-
festar-se contra el pla Bolonya 
per aquella artèria, es van tro-
bar amb una fortíssima barre-
ra d’antiavalots barrant-los el 
pas i van haver de girar cua: la 
columna estudiantil va marxar 
cap a la plaça d’Osca, a Sants. 
Una generació polititzada en el 
marc de les protestes anti-Bo-
lonya va descobrir que el car-
rer per excel·lència de Barce-

lona era territori vedat per a la 
política, zona reservada per a 
turistes. La torna, però, ha ar-
ribat. El passat 31 de maig, els 
milers de persones que es van 
manifestar a Barcelona contra 
el desallotjament de Can Vies 
van fer-ho en sentit oposat. 
Després de gairebé una setma-
na de protestes a Sants, la gen-
tada que va arrencar la seva 
marxa a la plaça Universitat 
va dirigir-se pel carrer Urgell a 
la Rambla de Santa Mónica. De 
nou, allà es van topar amb un 
fort cordó antiavalots i molts 
manifestants es van disper-
sar. Però alguns centenars van 
aconseguir formar una columna 
que, aquest cop sí, va marxar 
Rambla amunt. “S’ha acabat la 
pau social”, cridaven els mani-
IHVWDQWV��PHQWUH�HQÀODYHQ�O·DU-
tèria emblemàtica de la ciutat, 
envoltats de turistes que, en-
curiosits, els retrataven.

Aquesta imatge ho resu-
mia: la protesta per Can Vies 
ha transcendit Can Vies. No 
es tracta només de rebutjar el 
desallotjament d’un Centre So-
cial Autogestionat amb 17 anys 
d’història. A les xarxes socials 
s’ha estès l’expressió efecte 
Can Vies per expressar que la 
protesta va més enllà. Però què 
s’amaga rere aquest lema?

“L’efecte Can Vies posa de 
relleu el malestar social per 

la crisi urbana, que és la crisi 
d’una ciutat que promou un 
model de desenvolupament a 
favor de l’apropiació privada 
del capital, mentre no redis-
tribueix la riquesa generada”, 
opina Ivan Miró, un veterà ac-
tivista santsenc que va socia-
litzar-se a Can Vies i que avui 
és cooperativista a la Ciutat 
Invisible. És l’efecte Can Vies 
contra la marca Barcelona.

Miró llença algunes imatges 
d’aquesta ‘marca’: la reforma 
de luxe del Port Vell, la compra 
G·HGLÀFLV�LPSRUWDQWV�D�%DUFHOR-
na per part de fons d’inversió, 
o el congrés mundial de mòbils, 
a la cara de la moneda. I a la 
creu, els desnonaments, la se-
gregació urbana o la pobresa 
energètica. Per exemple, l’Ali-
ança contra la Pobresa Energè-
tica, impulsada el febrer passat 
pel moviment veïnal, la PAH, 
la plataforma Aigua és Vida i la 
Xarxa per a la Sobirania Energè-
tica, calcula que a l’Àrea Metro-
politana els expedients de talls 
de subministrament d’aigua es 
van triplicar del 2011 al 2012, 
quan van obrir-se’n 72.039.

Diagnosis similars a la de 
Miró són molt compartides al ric 
teixit cooperatiu santsenc. Car-

les Baiges, membre de la coope-
rativa d’arquitectes laCol, coin-
cideix en assenyalar que “en els 
últims anys del socialisme i ara 
amb CiU hi ha hagut una priva-
tització de la ciutat, una visió 
empresarial de la gestió, no te-
nint en compte què vol la gent i 
què li cal a allò públic”.

Però també diagnostica una 
resposta. “Hi ha un punt de 
FRQÁXqQFLD� HQWUH� FROĊOHFWLXV�
ciutadans i tècnics amb ganes 
de fer les coses de forma di-
ferent”, diu l’arquitecte, que 
QDUUD� FRP��DUUDQ�GHO� FRQÁLFWH�
de Can Vies, professionals ve-
terans s’han posat en contacte 
amb els joves col·legues de la-
Col per interessar-se pel CSA. 
“He vist un canvi de visió de 

gent que estava dins de l’esta-
blishment”, apunta.

LaCol, de fet, està implicada 
en la recuperació veïnal de Can 
Batlló, també a Sants. Aquest 
espai recuperat pels veïns el 
juny del 2012, ha esdevingut 
un dels punts emblemàtics en 
una xarxa de centres autoges-
tionats que s’estén a molts 
barris: a iniciatives veteranes 
com l’Ateneu de 9Barris s’hi ha 
sumat el recentment recupe-
rat Ateneu Flor de Maig al Po-
blenou; a Poble Sec el 2014 va 
arrencar amb la inauguració de 
l’Ateneu la Base i a Sant Andreu 
els veïns han maldat per acon-
seguir recuperar l’Harmonia.

D’aquests espais està emer-
gint una xarxa que transcen-

deix cadascun d’aquests nodes, 
que adquireix una dimensió de 
ciutat, i que es troba en espais 
com el mapa web ciutatcom-
partida.org o la jornada ‘Ciutat 
comuna’, organitzada l’abril 
passat a Can Batlló per alguns 
d’aquests ateneus, i col·lectius 
com l’Observatori Metropoli-
tà de Barcelona. Aquest grup 
d’investigació també ha opinat 
sobre l’efecte Can Vies: “Es 
tracta de fer efectiu el dret a 
la ciutat en el marc d’una cri-
si política que demostra que la 
intel·ligència està fora de les 
institucions”, indica l’Observa-
tori en un posicionament que 
acaba amb un missatge contun-
dent: “la ciutat cooperativa ha 
dit prou”.

L’efecte Can Vies

JosEp MARiA DoMiNgo
CeNtre SoCial de SaNtS

Potser quan aquest escrit vegi la llum, 
OD�VLWXDFLy�FRQÁLFWLYD�TXH�D�SDUWLU�GHO����
GHO�PDLJ�V·KD�YLVFXW�DO�EDUUL�GH�6DQWV�L�
TXH�V·KD�DQDW�HVWHQHQ�D�DOWUHV�LQGUHWV�
GH�OD�FLXWDW��V·KDJL�DSDLYDJDW��3HUz�
GLVVRUWDGDPHQW�MD�V·KDXUj�SHUGXW�SHU�
VHPSUH�XQ�GHOV�SRFV�VtPEROV�KLVWzULFV�
TXH�UHVWDYHQ�D�6DQWV�
5HDOPHQW�WRW�HOV�IHWV�TXH�KDQ�RFRUUHJXW�
QR�KDQ�HVWDW�SHU�XQ�VRO�PRWLX�L�WDPSRF�
QR�KDQ�HVWDW�IUXLW�G·XQD�FDVXDOLWDW��
3HU�DL[z�YDOGUj�OD�SHQD�IHU�XQD�PLFD�
G·KLVWzULD�L�XQ�SHWLW�UHODW�GHOV�GDUUHUV�
HVGHYHQLPHQWV�

&DQ�9LHV�pV�XQ�HGLILFL�SURSLHWDW�
GH�70%��TXH�ID�XQV����DQ\V�YD�VHU�
RFXSDW�SHU�XQ�JUXS�GH�MRYHV�GHO�EDUUL�
GH�6DQWV��GDYDQW�OD�PDQFD�GH�FDS�
HTXLSDPHQW�GHVWLQDW�D�OD�JHQW�MRYH�
HQ�DTXHVW�EDUUL��'XUDQW�DTXHVWV����
DQ\V��HOV�GLIHUHQWV�FROÃOHFWLXV�GH�&DQ�
9LHV�TXH�V·KDQ�DQDW�UHQRYDQW�SHU�
XQD�OzJLFD�HYROXFLy�JHQHUDFLRQDO��KDQ�
FRQVROLGDW�XQ�HVSDL�DXWRJHVWLRQDW��

OOLXUH��REHUW�DOV�QRPEURVRV�FROÃOHFWLXV�
TXH�SHU�OD�PDQFD�G·HVSDLV�KDQ�
GHPDQDW�DFROOLGD�D�&DQ�9LHV�

)D�DSUR[LPDGDPHQW�VHW�DQ\V��HO�
SURSLHWDUL�GH�O·LPPREOH��70%��YD�
SUHVHQWDU�XQD�GHPDQGD�FLYLO�SHU�
XVXUSDFLy��)LQDOPHQW�GHVSUqV�G·XQD�
VqULH�GH�UHFXUVRV�L�DSHOÃODFLRQV��HO�
7ULEXQDO�6XSUHP�YD�GLFWDPLQDU�DO�PHV�
PDUo�G·HQJXDQ\�TXH�V·KDYLD�G·HIHFWXDU�
HO�OODQoDPHQW�TXDQ�OD�SDUW�GHPDQGDQW�
�70%��KR�UHTXHUtV�

(O�&HQWUH�6RFLDO�GH�6DQWV��SHU�
GHFLVLy�SUzSLD�L�WDPEp�SHU�OD�GHPDQGD�
GHO�GLVWULFWH�GH�6DQWV�0RQWMXwF�YD�
DFRQVHJXLU�GLIHUHQWV�WUREDGHV�HQWUH�
UHSUHVHQWDWV�GH�OD�JHQW�GH�&DQ�9LHV��
DPE�PHPEUHV�GH�OD�VHYD�3ODWDIRUPD�
GH�VXSRUW��$TXHVWHV�WUREDGHV�MD�HV�
YDQ�LQLFLDU�HO�MXQ\�GHO�������SHUz�YDQ�
TXHGDU�DSDUFDGHV�SHU�SDUW�GH�&DQ�9LHV�D�
O·HVSHUD�GH�OD�VHQWqQFLD�GHO�6XSUHP�

,�DTXt�WHQLP�HO�UHVXOWDW�G·DTXHVWHV�
UHXQLRQV��$�SHVDU�GHOV�FRQVHOOV�SHU�SDUW�
GHO�&HQWUH�6RFLDO��HO�UHSUHVHQWDQW�GH�
O·$MXQWDPHQW�QR�YD�DFFHSWDU�O·~QLF�SXQW�
TXH�GHPDQDYD�O·DOWUD�SDUW��1HJRFLDU�
VHQVH�O·DPHQDoD�GH�GHVDOORWMDPHQW��

FRVD�TXH�LPSOLFDYD�TXH�70%�GHPDQpV�
DO�MXWMDW�FRUUHVSRQHQW�O·DSODoDPHQW�
WHPSRUDO�GHO�OODQoDPHQW��SHWLFLy�TXH�HO�
GLVWULFWH�QR�YD�DWHQGUH��3DUDOÃOHODPHQW�
YD�SUHVHQWDU�XQD�RIHUWD�GH�TXDWUH�SXQWV�
TXH�&DQ�9LHV�QR�YD�DFFHSWDU��TXHGDQW�
WRW�LQWHQW�GH�QHJRFLDFLy�DYRUWDW��$�OD�
YLVWD�GH�O·HQURFDPHQW�GH�OD�VLWXDFLy�L�MD�
DPE�O·H[HFXFLy�GH�OD�VHQWqQFLD�HQ�PDU[D�
�TXH�QR�SDUODYD�GH�O·HQGHUURFDPHQW�GH�
O·HGLÀFL��L�OHV�SULPHUHV�PDQLIHVWDFLRQV�
i enfrontaments al carrer, el Centre 
6RFLDO�YD�LQWHQWDU�XQD�QRYD�WUREDGD�DPE�
TXDWUH�SXQWV�G·DFRUG�TXH�HQ�HO�PRPHQW�
GH�UHGDFWDU�DTXHVW�HVFULW�WDPEp�UHVWHQ�
VHQVH�UHVSRVWD�

(O�EDUUL�GH�6DQWV�KD�SHUGXW�O·~QLF�
HTXLSDPHQW�GH�SURSLHWDW�S~EOLFD�
TXH�HVWDYD�IXQFLRQDQW�GHV�GH�IHLD����
DQ\V�SHU�DOV�MRYHV��OD�JHQW�GH�&DQ�
9LHV�L�OHV�HQWLWDWV�L�FROÃOHFWLXV�TXH�V·KL�
DL[RSOXJDYHQ�HV�WUREHQ�GHVQRQDWV�L�
VHQVH�HVSDLV�L�HO�EDUUL�KD�SHUGXW�XQ�
VtPERO��XQ�HGLÀFL�TXH�HQFDUD�TXH�QR�
IRV�SURWHJLW��OD�VHYD�WRUUDW[D�HUD�XQ�IDU�
L�HO�VHX�FRQWLQJXW�XQ�DOq�GH�OOLEHUWDW�L�
LQFRQIRUPLVPH�DPE�OD�VRFLHWDW�TXH�PROWV�
YROGUtHP�FDQYLDU�

La destrucció d’un símbol de Sants

DANi CoDiNA
El passat 31 de maig el veïnat de Sants es va citar per “reconstruir” Can Vies

Les reaccions de protesta pel 
desallotjament del centre okupat 
de Sants posen de relleu el 
malestar social per la crisi i 
l’emergència de la ‘ciutat comuna’ 
davant la ‘marca Barcelona’

OEl model de ciutat 
promogut per les 
institucions està 
trobant l’oposició 
d’una ciutadania 
activa i organitzada
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Ara més que mai som Harmonia!

ANDRés NAyA

El passat 28 de maig l’alcal-
de Trias va rebre a petició de 
la Favb diverses entitats del 
districte de Sant Andreu. El 
tema de la reunió era tractar 
HO� FRQÁLFWH� FUHDW� D� SDUWLU� GH�
la negativa del regidor del dis-
tricte, Raimond Blasi, a donar 
la gestió del nou casal de barri 
de Sant Andreu, situat a l’an-
tiga fàbrica Fabra i Coats, a la 
Federació d’Entitats de l’Har-
monia. L’alcalde, que no volia 
TXH�HO�FRQÁLFWH�OL�H[SORWpV�D�OHV�
mans, va declarar -acompanyat 
del mateix regidor del districte 
i de Carles Agustí, delegat de 
Participació Ciutadana- que el 
casal seria gestionat per l’Har-

monia. Blasi no va obrir boca. 
Tothom tenia al cap els esdeve-
niments al barri de Sants amb 
el desallotjament de Can Vies.

(O�FRQÁLFWH�GH�6DQW�$QGUHX�
estava al carrer. El 24 de maig 
Blasi havia blindat amb agents 
antiavalots la vella fàbrica 
perquè el veïns no poguessin 
accedir després de convocar 
una gran manifestació de su-
port que va mobilitzar més de 
mil persones i moltes entitats 
socials, de Sant Andreu i de 
barris veïns. La setmana an-
terior, després de declarar-se 
desert el concurs públic de 
gestió al qual havia concor-
regut l’Harmonia, el regidor 
va prendre la decisió que fos 
l’Ajuntament qui co-gestionés 

el casal amb altres 19 enti-
tats del districte triades a 
dit, moltes d’elles sense ser 
consultades prèviament. Una 
veritable “cacicada” del res-
ponsable del districte.

/·HGLÀFL�GH�OD�)DEUD�L�&RDWV

L’Ajuntament havia adquirit 
O·DQ\������O·HGLÀFL�GH�OD�)DEUD�
i Coats, una de les fàbriques 
tèxtils més importants del Sant 
Andreu industrial, pagant 50 
milions d’euros a Renta Cor-
poracion, que l’havia comprat 
només tres mesos abans. Una 
operació que va aixecar fortes 
sospites. Les obres d’adequació 
GH�O·HGLÀFL��GH�TXDWUH�SODQWHV�L�
2.820 metres quadrats, es van 
allargar dos anys i mig i van 
suposar una inversió de 5,65 
PLOLRQV� G·HXURV�� $� O·HGLÀFL� MD�
funciona una escola bressol i 
un espai de creació artística. 

Estan pendents de construcció 
habitatges socials i una escola, 
equipaments que no tenen un 
pressupost assignat.

El col·lectiu l’Harmonia, 
TXH� UHFODPD� O·HGLÀFL� SHU� DO�

barri i la gestió ciutadana del 
mateix, agrupa dotze entitats 
de Sant Andreu, entre les quals 
col·lectius mediambientalistes, 
cooperativistes, juvenils, de 
solidaritat o culturals, i compta 

amb el suport d’una gran part 
del teixit social de Sant An-
dreu. És una associació sense 
ànim de lucre que proposa un 
funcionament obert per al nou 
casal de barri, amb formes de 
participació actives dels usua-
ris i transparència en tots els 
àmbits de la gestió. La seva 
aportació vol ser la creativitat, 
el treball voluntari per garan-
tir un millor ús dels recursos, 
l’aposta per activitats basades 
en els interessos i necessitats 
del barri i l’enfortiment del 
teixit social del mateix.

Ara només queda pendent 
que els acords de la reunió amb 
l’Ajuntament es facin realitat 
L� TXH� O·DÀUPDFLy� GH� O·DOFDO-
de quan va dir que “la gestió 
del casal de Sant Andreu sense 
l’Harmonia seria un fracàs” es 
converteixi en un fet.

El districte ha de donar la 
gestió a l’Harmonia i recolzar 
les entitats en aquest repte 
que comença. Han de partici-
par d’aquesta nova etapa totes 
les entitats interessades i s’ha 
GH�ÀUPDU�XQ�FRQYHQL�GH�JHVWLy�
ciutadana. L’Harmonia i Sant 
Andreu tenen un somni col-
lectiu que estan fent realitat.

FEDERACió D’ENTiTATs 
l’hARMoNiA

El dia 23 d’abril, després d’un 
llarg període de feina de més 
de vuit anys, el districte de Sant 
Andreu declara deserta l’adju-
dicació de la gestió del Casal de 
Barri del Poble de Sant Andreu.

¿Com pot quedar desert un 
projecte que està ple de vida i 
il·lusions de tot el veïnat?

Aquesta és la pregunta que 
ens fèiem tota la Federació 
d’entitats l’Harmonia i les veï-
nes i veïns de Sant Andreu.

La resposta la teníem en una 
decisió política motivada en 
gran part per la manca de vo-
luntat de l’equip de Govern de 
Sant Andreu.

La reacció popular davant 
d’aquesta decisió va ser ràpida 
i consensuada: concentracions 

de rebuig, mostres de suport 
GH� WRW� WLSXV� L� ÀQDOPHQW� OD� YR-
luntat de l’Harmonia i d’una 
gran part de veïnat de comen-
çar a fer funcionar el Casal.

Aquesta voluntat es va po-
der fer visible el passat 24 de 
maig on més d’un miler de per-

sones ens varem concentrar a 
la porta de la Fabra i Coats per 
tal “d’Obrir Portes” de l’equi-
pament i realitzar les activitats 
programades. Malauradament, 
el gran desplegament policial 

(totalment desproporcionat) 
muntat al voltant del Casal no 
va poder permetre que es ma-
terialitzés, però va deixar clar 
quin és el suport que tenim i la 
ferma intenció de no parar en 
el nostre objectiu de tirar en-
davant la gestió i dinamització 
del Casal.

Ja que no es va poder entrar 
al casal, durant tota la setma-
na passada es va estar ocupant 
OD� SODoD� 2UÀOD�� UHDOLW]DQW� XQD�
programació d’activitats ben 
diversa, que vam anomenar 
“l’Harmonia nòmada”.

Dimecres passat vam estar 
convocats a l’Ajuntament de 
Barcelona per mantenir una re-
unió amb l’alcalde. D’aquesta 
trobada sortim amb la decisió 
ferma dels següents punts:

1. El model de gestió de 
l’equipament serà dins el marc 

de la gestió ciutadana.
2. Serà l’Harmonia i sota el 

seu projecte qui es farà càrrec 
de la gestió.

3. Hi haurà un acompanya-
ment en l’arrencada del pro-
jecte per part de l’Ajuntament.

Quedem a l’espera de la 
pròxima reunió amb el distric-
WH� GH� 6DQW�$QGUHX� SHU� GHÀQLU�
aquests conceptes.

Can Vies, un referent

D’altra banda i malaurada-
ment, no podem estar del tot 
contentes, ja que mentre pas-
sava tot això, es va produir el 
desallotjament de Can Vies.

Can Vies és també una refe-
rència per a nosaltres. Des de 
l’Ateneu Harmonia lloem el seu 
compromís i la seva implicació 
amb el territori, el seu inequí-
voc desig d’avançar envers una 

societat més justa, autònoma, 
cooperativa, crítica i solidària. 
És per això que manifestem el 
nostre absolut rebuig al seu 
desallotjament i posterior en-
derrocament. Per acabar, fem 
una crida a reprendre, des de 
la voluntat política, un diàleg 
creïble d’interlocució amb la 
plataforma de Can Vies i a no 
utilitzar el cas de l’Harmonia 
com a penyora política a partir 
de comparacions estèrils.

9ROtHP� DSURÀWDU� WDPEp�
aquest article per agrair profun-
dament el suport incondicional 
durant aquest recorregut a la 
Plataforma de Gestió Ciutadana, 
a la Favb a l’Associació de Veïns 
de Sant Andreu de Palomar, a 
tots els col·lectius andreuencs i 
a les veïnes i veïns que han cre-
gut sempre en l’Harmonia.

Salut i Harmonia!!!

Victòria veïnal a Sant Andreu

A.N.
0DQLIHVWDFLy�HQ�VROLGDULWDW�DPE�O·+DUPRQLD�HO�SDVVDW����GH�PDLJ�

/·DQ\������XQD�YLQWHQD�G·HQWLWDWV�L�
FROÃOHFWLXV�GH�%DUFHORQD�TXH�JHVWLRQHQ�
GH�PDQHUD�GLUHFWD�L�VHQVH�jQLP�GH�OXFUH�
GLIHUHQWV�HTXLSDPHQWV�S~EOLFV�L�SURMHFWHV�
es van constituir com a Plataforma 
GH�*HVWLy�&LXWDGDQD��/HV�FDUDFWHULW]D�
XQD�JHVWLy�SURSHUD�DO�WHUULWRUL��HÀFDo��
SDUWLFLSDWLYD�L�DXWzQRPD��&RPSDUWHL[HQ�
O·H[SHULqQFLD�DFXPXODGD�L�OHV�GLÀFXOWDWV�
H[LVWHQWV�
'XUDQW�TXDVL�GRV�DQ\V�OD�3ODWDIRUPD�KD�

GLVFXWLW�DPE�O·$MXQWDPHQW�OHV�EDVHV�R�PDUF�
OHJDO�TXH�KDYLD�GH�WHQLU�OD�JHVWLy�FLXWDGDQD�
L�HO�VHX�UHFRQHL[HPHQW�LQVWLWXFLRQDO��4XDQ�
V·DFDEDYD�G·DSURYDU�XQ�GRFXPHQW�GH�

PtQLPV��KD�VRUWLW�HO�FRQÁLFWH�D�OD�SULPHUD�
GH�FDQYL��(O�FRPSRUWDPHQW�GH�O·$MXQWDPHQW�
HQ�HO�WHPD�GH�O·+DUPRQLD�YD�UHSUHVHQWDU�
XQD�JUDQ�LQGLJQDFLy�L�GHFHSFLy�SHU�D�OD�
3ODWDIRUPD��/D�VROLGDULWDW�TXH�YD�JHQHUDU�
QR�YD�VHU�QRPpV�DO�GLVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX�
VLQy�D�WRWD�OD�FLXWDW�L�D�WRWV�HOV�HTXLSDPHQWV�
TXH�YHQLP�FRPSDUWLQW�OD�JHVWLy�GLUHFWD��
/D�3ODWDIRUPD�YD�IHU�S~EOLF�XQ�PDQLIHVW�
TXH�GHQXQFLDYD�HO�FRPSRUWDPHQW�GHO�
UHJLGRU�5DLPRQG�%ODVL��YD�GRQDU�VXSRUW�
a les concentracions i manifestacions, va 
SDUWLFLSDU�HQ�OD�UHXQLy�DPE�O·DOFDOGH�L�
PDQWLQGUj�HO�VHX�VXSRUW�D�O·+DUPRQLD�ÀQV�
TXH�HOV�DFRUGV�VLJXLQ�XQD�UHDOLWDW� 

Preacord per a la gestió ciutadana

O¿Com pot quedar 
“desert” un projecte 
que està ple de vida 
i d’il·lusions del veïnat 
de Sant Andreu?

OEl districte de Sant 
Andreu ha de donar 
la gestió del casal de 
barri a l’Harmonia i 
suport a les entitats en 
el repte que comença
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Pols de democràcia local 

MARC ANDREu

Des de perspectives òbviament 
PROW�GLIHUHQWV��HO� FRQÁLFWH�GH�
Can Vies, les eleccions euro-
pees i l’abdicació del rei Juan 
Carlos han canviat radicalment 
un taulell de joc, el de la par-
ticipació ciutadana (també en 
l’àmbit local de Barcelona), 
que ja estava seriosament 
qüestionat, almenys des del 
15-M i des dels 11-S, i en cri-
si profunda des de feia molt 
més temps. És en aquest con-
text que adquireix rellevàn-
FLD� OD�SURSRVWD�GH�PRGLÀFDFLy�
dels reglaments de participa-
ció ciutadana i d’organització 
i funcionament dels districtes 
que l’Ajuntament de Barcelona 
impulsa discretament i sense 
consens social des de fa pràc-
ticament un any i que la FAVB 
�GHVSUpV� GH�PHVRV� GH� UHÁH[Ly�
interna i amb el Consell d’As-
sociacions (CAB) i el Consell de 
Joventut de Barcelona (CJB), 
així com amb l’Institut de Go-
vern i Polítiques Públiques 
�,*23��GH�OD�8$%��ÀQDOPHQW�KD�
decidit impugnar per obrir el 
debat polític a la ciutadania.

“L’Ajuntament de Barcelo-
na ha presentat una proposta 
GH� PRGLÀFDFLy� GH� OHV� 1RUPHV�
de Participació Ciutadana, així 
com d’Organització i Funcio-
nament dels Districtes que no 
respon a les necessitats d’in-
terlocució entre ciutadania i 
administracions que haurien 
d’imperar en una societat del 
segle XXI i en una ciutat com 
Barcelona, que s’ha caracte-
ritzat per disposar d’uns mo-
viments socials compromesos 
amb el foment de la democrà-
cia i amb la seva radicalitat”. 
Així de clara és la FAVB en el 
document d’al·legacions regis-
trat a l’Ajuntament el passat 
���G·DEULO�L�TXH��ÀQV�DO�PRPHQW�
de tancar aquesta edició, no 
KDYLD�UHEXW�UHVSRVWD�RÀFLDO�

Bo i recollint el sentit crític 
H[SRVDW�ÀQV�L�WRW�SHO�&RQVHOO�GH�
Ciutat en un dictamen intern 
del 20 d’abril que també qües-
tionava la proposta municipal, 
la FAVB va més enllà i denuncia 
“la inexistència (o no publi-
citat) d’una diagnosi prèvia” 
sobre el funcionament dels me-
canismes de participació i des-
centralització ciutadana i cons-
tata que la proposta de reforma 
municipal “sembla basar-se en 
l’ancoratge en sistemes que no 
han funcionat i que no afavo-
reix la recuperació de la cre-
dibilitat de la política i sí que 
incideix en l’allunyament entre 
els polítics i els ciutadans”. Per 
això el moviment veïnal recla-

ma, en al·legacions que la FAVB 
DQRPHQD�´UHÁH[LRQVµ�SHUz�VyQ�
una esmena a la totalitat, “re-
iniciar el procés des de zero”.

En la pràctica, el procés ja es 
troba gairebé a la casella d’inici 
després que els recels manifes-
tats per la FAVB en coordinació 
amb el CAB i el CJB avortessin, 
ja durant la tardor passada, la 
previsió municipal d’aprovar els 
nous reglaments de participació 
a principis del 2014. Havia de 
ser una aportació barcelonina 
que, des de la singularitat de 
regular la consulta i la iniciativa 
ciutadana a nivell local, s’inse-
ria en una agenda política ca-
talana centrada gairebé exclu-
sivament al voltant del dret a 
decidir. En un primer moment, 
les pobres al·legacions que van 
presentar tots els grups munici-

pals, centrades a matisar punts 
i comes d’alguns articles dels 
reglaments, no van incomodar 
l’agenda de l’alcalde Xavier Tri-
DV��6t�OD�YDQ�REOLJDU�D�PRGLÀFDU�
les objeccions de fons mostra-
des des d’inici per la FAVB, el 
CAB i el CJB, que es van deba-
tre i aprofundir en un seminari 
organitzat per l’IGOP l’octubre 
passat i en un grup de treball 
del Consell de Ciutat amb el 
Consell Municipal d’Associaci-
ons de Barcelona, que s’ha reu-
nit set cops entre novembre del 
2013 i març del 2014.

6HQVH�FRQVXOWD�QL�EDODQo�SUHYL

En síntesi, tant la FAVB com el 
grup de treball del Consell de 

Ciutat -amb participació veïnal, 
G·HQWLWDWV� VLJQLÀFDWLYHV� L� GHOV�
partits d’esquerra a l’oposició 
municipal- qüestionen que el 
procés de reforma dels regla-
ments de participació i de fun-
cionament dels districtes s’ha-
gi iniciat sense comptar amb 
l’opinió prèvia de les entitats 
ciutadanes. “No ens sembla una 
estratègia honesta subestimar 
la interlocució de les associa-
cions de veïns i veïnes”, diu la 
FAVB en les seves al·legacions. 
També critica que no s’hagi fet 
un balanç del funcionament 
dels mecanismes de participa-
ció existents, que veu “massa 
institucionalitzats i purament 
informatius”, en certa manera 
esgotats i afavoridors de pràcti-
ques clientelars. I, en qualsevol 
FDV��´LQHÀFDoRVµ��´SRF�jJLOVµ�L�
mancats d’una “visió integral 

i una bona coordinació” per 
la mateixa complexitat d’una 
mapa d’òrgans de participació 
-consells de barri, de districte, 
de ciutat, comissions de segui-
ment, audiències públiques...- 
excessiu, en alguns casos, i 
PDUFDW� SHO� GqÀFLW� GHPRFUj-
tic derivat de la impossibilitat 
d’escollir directament els regi-
dors i consellers de districte.

Precisament l’elecció direc-
ta dels regidors i els consells de 
districte és una demanda histò-
rica del moviment ciutadà -i re-
tòricament assumida per grups 
polítics en els seus programes 
electorals, sempre incomplets 
en aquest punt- que la reforma 
municipal obvia. Això no és no-
més incomprensible en el con-
text actual de crisi democrà-
tica i desafecció política, sinó 
que, vist en perspectiva histò-

rica, il·lustra la involució o re-
trocés democràtic també a ni-
vell municipal. Perquè la base 
dels reglaments de participació 
ciutadana i funcionament dels 
districtes és encara ara -des-
prés de successives reformes 
aprovades els anys 2002 (en el 
cas de la participació) i 2001, 
2007, 2008 i 2009 (en el cas 
dels districtes)- el text aprovat 
el 1986 fruit d’un procés dirigit 
per l’aleshores tinent d’alcalde 
Jordi Borja i que va comptar 
amb la participació de la FAVB.

Aquell text de 1986 que és 
encara base textual (literal-
ment, a base de copiar i engan-
xar) de les normes que l’Ajun-
tament vol reformar no recollia 
la majoria de les propostes més 
agosarades que el moviment 
veïnal ja va fer el 1979 en ma-
tèria de participació ciutadana 
i avui de plena vigència: dret 
de veu als plens; referèndums i 
consultes populars; dret de pe-
tició o proposta ciutadana; re-
vocabilitat de càrrecs públics; 
descentralització política efec-
tiva en base als barris; funcio-
nament municipal no presiden-
cialista, i elecció dels consells 
de districte per sufragi uni-
versal. Només aquesta darrera 
demanda va ser incorporada, 
però va quedar en paper mullat 
i avui ni tan sols no es cita.

Demandes ciutadanes

L’esmena a la totalitat de la 
)$9%�L�OHV�UHÁH[LRQV�TXH�FRQMXQ-
tament amb el CAB i el CJB s’han 
traslladat al Consell de Ciutat 
demanen condicions reals per 
a l’exercici de la “democràcia 
directa” i mecanismes efectius 
de “control de l’acció política 
dels representants municipals 
i transparència informativa”. 
El moviment associatiu també 
exigeix una aposta creïble per 
la gestió cívica d’equipaments 
públics i “facilitar els procedi-
ments” per a l’impuls d’inici-
atives i consultes ciutadanes. 
Demanda no retòrica atès que 
la proposta municipal inicial ex-
clou la representativitat d’asso-
ciacions amb un mínim nombre 
d’associats a l’hora d’impulsar 
iniciatives d’aquesta mena. La 
FAVB exigeix alhora mecanis-
mes de democràcia participati-
va que passen per racionalitzar 
la munió d’òrgans sectorials, 
“projectar el Consell de Ciu-
tat” i repensar els consells de 
barri i de districte i les audièn-
cies públiques, facilitant major 
informació prèvia en pro d’un 
caràcter deliberatiu que “supe-
ri la funció actual merament in-
formativa”. Finalment, la FAVB 
demana que s’avanci en parti-
cipació ciutadana a escala me-
WURSROLWDQD� �ÀQV� DUD� ´JDLUHEp�
QXOĊODµ�HQ�OD�SODQLÀFDFLy�HVWUD-
tègica-, exigeix igualment me-
canismes de control de l’execu-
ció del diner públic i marca per 
als moviments socials el repte i 
el dret “a liderar processos de 
participació”.

La Favb impugna els nous 
reglaments de participació 
ciutadana i funcionament 
dels districtes

OLes entitats qüestionen 
que el procés s’hagi 
iniciat sense comptar 
amb elles i sense fer 
un balanç previ dels 
mecanismes existents

A.N.
/·$MXQWDPHQW�PRGLÀFD�OHV�UHJOHV�GH�SDUWLFLSDFLy�VHQVH�FRQVHQV�VRFLDO

/·HOHFFLy�SHU�VXIUDJL�XQLYHUVDO�GHOV�
FRQVHOOV�GH�GLVWULFWH�UHLYLQGLFDGD�SHU�
OD�)$9%�HV�YD�LQFORXUH�DO�UHJODPHQW�
PXQLFLSDO�GH������LPSXOVDW�SHU�-RUGL�
%RUMD��SHUz�PDL�QR�YD�H[LVWLU�YROXQWDW�
SROtWLFD�G·LPSOHPHQWDU�OD��'HVSUpV�GH�
O·DSURYDFLy�GH�OD�&DUWD�0XQLFLSDO��L�DPE�
O·H[FXVD�G·DMXVWDU�VH�D�OD�OOHL�FDWDODQD�L�
HVSDQ\ROD��O·HOHFFLy�GLUHFWD�GHOV�GLVWULFWHV�
�DL[t�FRP�OD�PHQFLy�DOV�REMHFWLXV�G·HTXLWDW�
HQ�O·DFFLy�L�LQWHUqV�S~EOLF��YD�GHVDSDUqL[HU�
GHO�UHJODPHQW��,�O·$MXQWDPHQW�QR�SODQWHMD�
SDV�UHFXSHUDU�OD��´eV�PROW�FXULyVµ��GLX�OD�
)$9%��TXH����DQ\V�GHVSUpV�GH�OD�UHIRUPD�

UHJODPHQWjULD�GHO������HO�UHGDFWDW�HQ�
DTXHVW�DVSHFWH�VLJXL�HO�PDWHL[��,�DIHJHL[��
´1RPpV�OD�PDQFD�G·LQWHUqV�SROtWLF�SRW�
H[SOLFDU�TXH�QR�V·KDJL�GHVHQYROXSDW�XQD�
IRUPD�G·HOHFFLy�GLUHFWD�GH�OHV�FRQVHOOHUHV�
L�FRQVHOOHUVµ��9HW�DTXt�OD�PHVXUD�R�HO�
YHULWDEOH�PROO�GH�O·RV�GH�OD�LQYROXFLy�
GHPRFUjWLFD��TXH�FDS�SDUWLW�PHQFLRQDYD�
HQ�OHV�VHYHV�DOÃOHJDFLRQV�LQLFLDOV��L�TXH�
QR�HV�SRW�FDPXÁDU�DPE�XQD�UHIRUPD�
GHO�UHJODPHQW�GH�SDUWLFLSDFLy�GHVWLQDGD�
D�GHVSOHJDU�QRPpV�HO�GUHW�D�GHFLGLU�HQ�
O·jPELW�ORFDO�HQ�EDVH�D�OD�UHJODPHQWDFLy�
PROW�DFRWDGD�GH�OD�LQLFLDWLYD�FLXWDGDQD�

Districtes amb dret a decidir?
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7 “Dejà vu” 
a l’avinguda 
Diagonal

11 Conversa amb 
Jaume Carbonell, 
pedagogrònicaC

L’Audiència de Barcelona absol la cúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Barcelona de la martingala feta amb Millet i Montull al Palau de la 
Música i denunciada pel moviment veïnal, que recorrerà la sentència

L’hotel del Palau, adéu 
a una oportunitat d’or
MARIA FAvà CoMptA

L’última setmana de maig de 
l’any del senyor 2014 i mentre 
la metxa de la indignació co-
mençava a cremar a Can Vies 
de Sants, es va fer pública la 
sentència del judici de l’hotel 
del Palau. Una sentència que 
HOV� PpV� PRGHUDWV� KDQ� TXDOLÀ-
cat de vergonyosa i que imposa 
penes menors a Fèlix Millet i 
Jordi Montull (un any de presó i 
multes de 3,5 milions i 900.000 
euros) i absol la cúpula d’Urba-
nisme de l’Ajuntament de Bar-
celona (Ramon García Bragado, 
Ramon Massaguer i l’advocat 
Enric Lambies) i també l’arqui-
tecte Carles Díaz.

La magistrada recrimina els 
urbanistes municipals “falta de 
diligència i transparència” en 
la tramitació del pla de l’hotel 
i els acusa “d’imprudència greu 
i inexcusable”; de “no perme-
tre la participació ciutadana” i 
DÀUPD�TXH�OD�WUDPLWDFLy�YD�HV-
WDU� ´LQVXÀFLHQWPHQW� PRWLYDGD�
en relació amb la necessitat, 
l’oportunitat i la convenièn-
cia”. Però malgrat tots aquests 
JUHXJHV�SURYDWV��QR�KR�TXDOLÀ-
ca com a delicte perquè consi-

dera que van estar pressionats 
i enganyats per Millet i Montull 
i els absol de les acusacions de 
SUHYDULFDFLy�L�WUjÀF�G·LQÁXqQFL-
es. Dit amb paraules planeres, 
la sentència reconeix que van 
actuar molt malament. Però no 
prou per deixar-los sense pati i 
sense berenar perquè els consi-
dera víctimes dels lladres con-
fessos del Palau.

Pel que fa a l’arquitecte 
Carles Díaz, que va donar la 
cara en lloc d’Oscar Tusquets 
que és l’autor del projecte de 

l’hotel del Palau, la jutge diu 
que no s’ha pogut provar que 
conegués l’objectiu de “lu-
crar-se” de Millet i Montull.

(O�ÀVFDO� MD�KD�DQXQFLDW�TXH�
recorrerà. I tant aquest com 
l’acusació popular, que repre-
senta les associacions de veïns, 

consideren que en la sentèn-
cia hi ha mancances i defectes 
que els serviran per bastir el 
recurs davant del Suprem. Un 
dels punts febles de la resolu-
ció judicial és que passa per 
alt el primer conveni de l’àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament 
RQ� V·DÀUPDYD� TXH� OHV� ÀQTXHV�
on es volia fer l’hotel eren 
propietat del Palau. Això era 
mentida i tenia com a objec-
tiu “encobrir”, segons paraules 
GHO� PLQLVWHUL� ÀVFDO�� O·DVSHFWH�
més especulatiu del projecte. 
Per aquesta raó, tant l’advocat 
de l’Ajuntament, Enric Lambi-
es, com Ramon Massaguer eren 
acusats d’un delicte de false-
dat en document públic que la 
magistrada ha desestimat per-
TXq� ÀQDOPHQW� DTXHVW� SULPHU�
conveni no es va aprovar.

Un dels altres punts febles 
de la sentència és que ignora 
una prova documental molt 
important que els Mossos van 
trobar quan es va registrar el 
Palau. Una prova de pel·lícula 
americana. En el despatx del 
Montull es va localitzar un pa-
per manuscrit, i passat poste-
riorment a màquina per una 
secretaria, de l’arquitecte 

Carles Díaz en el que es de-
WDOODYD�ÀO�SHU� UDQGD�HO� IXOO� GH�
ruta de l’operació urbanística; 
GHO�FDQYL�GH�TXDOLÀFDFLy�GH�OHV�
ÀQTXHV�� GH� OHV� SHUPXWHV� L� GHO�
conjunt de la martingala sobre 
la qual es va bastir el pla.

Aquesta prova, que es va 
aportar al sumari, no surt ni 
esmentada en la resolució ju-
dicial de la Secció Cinquena de 
l’Audiència de Barcelona.

Madrid va salvar Castells

Abans de fer-se pública la sen-
tència, ja es rumorejava per la 
Sala dels Passos Perduts del vell 
Palau de Justícia que aquesta 
seria sorprenent i que hi hauria 
absolucions. Però semblava un 
rumor infundat perquè la ma-
gistrada que presidia el tribu-
nal, Magdalena Jiménez Jimé-
nez, es va mostrar molt dura 
durant la vista oral. Estirava 
de l’orella els testimonis quan 
sortien del guió (“aquí quien 
manda soy yo” va arribar a 
dir) i no es van lliurar dels seus 
renys ni l’alcalde Xavier Trias 
ni l’exconseller Antoni Castells. 
Aquest en la seva declaració es 
va dedicar a repartir merda cap 
a alguns dels seus subordinats 
de la Conselleria. Durant la 
declaració de Castells, la ma-
gistrada, amb el micròfon te-
òricament en off, es va dirigir 
al ponent que tenia a la seva 
esquerra i li va dir que “no en-
tenia com no hi havia cap càr-
rec de la Generalitat inclòs en 
la causa”.

'H�IHW��HO�PLQLVWHUL�ÀVFDO� Vt�
que va intentar imputar l’ex-
conseller Castells. Però Teresa 
Compte, que aleshores era la 
ÀVFDO�HQ�FDS�GHO�7ULEXQDO�6XSH-
rior de Justícia de Catalunya, 
va demanar autorització a Ma-
GULG� �HO�PLQLVWHUL� ÀVFDO� pV� XQD�
estructura jeràrquica- i la res-
posta va ser “ahora no toca”. 
I és així com Castells se’n va 
sortir sa i estalvi.

(O�ÀVFDO�L�O·DFXVDFLy�SDUWLFX-
lar han treballat de valent en 
els últims cinc anys recopilant 
informació i proves per denun-
ciar una pràctica urbanística 

FERRAN NAdEu 

Fèlix Millet, Jordi Montull, Carlez Díaz, Ramon García Bragado, Ramon Massaguer i Enric Lambies, al banc 
dels acusats. Al darrere, una part dels seus advocats

OLa jutge renya els 
imputats per “falta 
de diligència” i haver 
actuat de forma 
“imprudent, greu 
i inexcusable”, però 
no els condemna

�pAssA A lA pàgINA 6

JAuME FAbRE, periodista

La història està feta de casualitats que són tan casuals 
que costa de creure que ho siguin realment. És molta 
casualitat que l’Ajuntament decidís desallotjar Can 
Vies el mateix dia que es va fer pública la ridícula 
sentència. D’aquesta manera s’ha parlat molt d’una 
mena de violència i molt poc de la d’una altra mena. 
Una cosa ha tapat l’altra.

MARIA EugENIA IbAñEz, periodista

Es difícil encontrar mayores cuotas de irresponsabilidad 
en la gestión de técnicos en cuyo sueldo -elevado, 
VXSRQJR��GHEtD�ÀJXUDU�XQ�DSDUWDGR�SRU�FRQWURODU�
la corrección y legalidad de todo procedimiento que 
exigiera su aprobación. ¿Qué hicieron entonces esos 
cuatro cargos públicos cuando fueron presionados “con 
actuaciones insistentes y persistentes en el tiempo” 
(cito la sentencia) por los señores Millet y Montull para 
adaptar la normativa a sus “propósitos lucrativos”? Se 
supone que cerrar los ojos y taparse la nariz, porque 
VLQ�VX�ÀUPD�\�DXWRUL]DFLyQ�HO�SURFHGLPLHQWR�QR�KXELHUD�
seguido adelante. Mal vamos cuando un responsable de 
Urbanismo es incapaz de discernir entre los intereses 
privados y el interés general.

3DUHUV�G·RÀFL
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hereva del despotisme il·lustrat 
dels anys vuitanta. Una manera 
de fer que, al·legant interès 
públic, afavoreix els interessos 
dels poderosos i/o d’una supo-
sada “societat civil” que actua 
HQ� EHQHÀFL� G·LQVWLWXFLRQV� FRP�
ara el Palau de la Música de 
Millet o el Bulli Foundation de 
)HUUDQ�$GULj� TXH� SUHWpQ� HGLÀ-
car al mig del parc natural del 

Cap de Creus. Per aquesta gent 
es poden canviar plans i norma-
tives i fer tripijocs estil “trile-
ro” de la Rambla.

La sentència, que només té 
74 pàgines, en dedica la ma-
jor part a allò que és més fà-
cil: condemnar Millet i Montull 
però a penes menors perquè al-
lega que l’acusació no demana 
més. No entra a fons en l’afer 
urbanístic; el ventila amb po-
ques línies i deixa per escrit al-
guns interrogants. En diferents 
ocasions es pregunta si l’actu-
ació de la cúpula d’Urbanisme 
SRW� TXDOLÀFDU�VH� d’arbitrària, 
una paraula que surt molt en 
aquesta resolució judicial. La 
magistrada també es pregunta 
si el conveni urbanístic que va-

ORUDYD�OHV�ÀQTXHV�TXH�V·KDYLHQ�
de permutar era o no públic. I 
ens quedem amb el dubte.

Malgrat els seus reganys du-
rant la vista oral, la magistrada 
no ha sabut plasmar en la sen-
tència la reprovació que deixa-
ven traspuar els seus comenta-
ris. O no n’ha sabut prou. I la 
ciutat ha perdut una oportuni-

tat d’or. De lladres com Millet 
i Montull ens jutjaran altres, 
però d’afers urbanístics tan lle-
jos com aquest, potser mai més 
arribaran als tribunals.

Ara caldrà esperar calendes 
gregues perquè el Suprem re-
visi aquesta sentència. Potser 
l’error és “judicialitzar” tant la 
vida quotidiana. ¿Els jutges han 

d’entendre de tot i també d’ur-
banisme? ¿No hauria estat mi-
llor rentar la roba bruta a casa 
i que fos el mateix Ajuntament 
GH� %DUFHORQD� TXL� UHFWLÀTXpV�
allò que es va fer mal fet?

Una última dada per a l’ab-
surd. Encara està vigent l’ús 
KRWHOHU�GH� OHV�ÀQTXHV�GHO� FDU-
rer Sant Pere Més Alt segons la 

PRGLÀFDFLy� TXH� HV� YD� IHU� GHO�
3*0��/HV�WUHV�ÀQTXHV�FDWDORJD-
des continuen embolicades en 
xarxes i sense ús. Abandonades. 
¿Potser perquè el dia que es re-
verteixi el planejament, l’Ajun-
tament haurà d’indemnitzar al 
promotor de l’hotel -Valderra-
ma d’Olivia hotels- amb un mí-
nim de cinc milions d’euros?

JoRdI pANyEllA

periodista, aUtor de Fèlix 

Millet, el gran iMpostor

Hi ha dues paraules que criden 
poderosament l’atenció a la 
sentència de la secció novena 
de l’Audiència de Barcelona so-
bre l’afer de l’hotel del Palau 
de la Música. “Especulació” i 
“absolució”.

En un moment de l’argumen-
tació jurídica, la magistrada 
ponent, Magdalena Jiménez Ji-
ménez, sosté que l’actuació de 
Fèlix Millet i Jordi Montull  so-
bre els solar del carrer Amadeu 
Vives tenia una clara vocació 
especulativa, d’embutxacar-se 
GLQHUV� PRYHQW� TXDOLÀFDFLRQV�
urbanístiques, totxos i, evident-
ment, bitllets d’una butxaca a 
una altra. No hi ha cap delicte 
DO� &RGL� 3HQDO� TXH� WLSLÀTXL� GH�
IRUPD�FRQFUHWD�OD�ÀJXUD�GH�O·HV-
peculador, però sí que es casti-
JD� OD� G·DTXHOO� TXH� WUDÀFD� DPE�
OD� VHYD� LQÁXqQFLD� SHU� DFRQVH-
JXLU�XQ�EHQHÀFL�SURSL��TXH�XQD�
mica d’això ja va l’especulació 
urbanística- i és aquí on la ma-
gistrada creu haver enganxat 
els dos ex gestors del Palau per 
FRQGHPQDU�ORV��3RF�WUjÀF�GHXHQ�
haver fet, però, si tot plegat es 

redueix a una pena d’un any de 
presó, suma de dues condemnes 
de sis mesos.

Amb la sentència, la magis-
trada ha donat satisfacció a to-
tes aquelles pancartes que tan 
sovint han penjat dels balcons 
L� ÀQHVWUHV� GHOV� YHwQV� GH�&LXWDW�
Vell¿a, i de tants altres barris de 
la ciutat, “Especuladors fora!”. 
Però per a aquells que sempre 
han vist en l’ànim especulador 
de Millet i Montull la complicitat 
de les autoritats locals, la sen-
tència és una satisfacció incom-
pleta, perquè l’altra paraula 
que destaca en la resolució, ab-
solució, ha generat un descon-
cert més gran que la satisfacció, 
mínima, de la condemna.

¿Es pot absoldre un regidor 
d’urbanisme i la seva mà dreta i 
esquerra tot i retreure’ls de for-
ma evident la seva gestió negli-
gent en aquest cas d’especulació 
XUEDQtVWLFD�L�WUjÀF�G·LQÁXqQFLHV"�
Doncs sembla ser que sí, i això 
és el que ha fet la magistrada 
Jiménez Jiménez. Sembla ser 
que sí que és coherent, des del 
punt de vista penal -quin labe-
rint més indestriable aquest de 
les lleis!- que es pugui dir que 
els senyors Bragado, Massaguer 
i Lambies van fer molt mala-

ment la seva feina però que no 
van delinquir. Els delinqüents de 
veritat, els que ho són de tota 
la vida, acostumen a estudiar a 
fons els colzes que té la llei, els 
forats negres, per endinsar-s’hi i 
quedar a recer de la condemna, 
sabedors d’on és el límit.

Tot i que el tipus de delicte 
pel qual s’ha condemnat Millet 
i Montull és molt clar i precís, 
FRVWD� G·HQWHQGUH� TXH� HO� WUjÀF�
G·LQÁXqQFLHV�QRPpV�WLQJXL�XQD�
cara; la d’aquell que l’exerceix 
SHU�DFRQVHJXLU�HO�VHX�EHQHÀFL��

Però ¿i aquell que es deixa in-
ÁXHQFLDU��L�TXH�SHU�WDQW�SHUPHW�
que els desitjos del corrupte 
arribin a bon port, no mereix 
cap retret? Minuts després de 
conèixer la sentència, Ramon 
García Bragado treia pit a les 
escales del Palau de Justícia de 
Barcelona brandant la sentèn-
cia com a mostra de la pulcritud 

de la seva gestió. ¿Se l’ha lle-
gida bé, la sentència? ¿Se sent 
moralment absolt d’aquest cas 
d’especulació urbanística i trà-
ÀF� G·LQÁXqQFLHV"� 1L� XQ� PtQLP�
gest de penediment. Ni un mí-
nim reconeixement que les co-
ses s’haurien pogut fer millor.

En dret penal hi ha el con-
cepte de la culpa in vigilando, 
és a dir que tan culpable és el 
que fa com aquell que tenint 
l’obligació d’impedir que es co-
meti una irregularitat no ho evi-

ti, sabent allò que es cou. Es fa 
molt difícil de creure que Gar-
cía Bragado i tot el seu equip no 
veiessin que en l’afany de Millet 
i Montull per aconseguir tirar 
endavant el projecte de l’hotel 
del Palau no hi hagués una con-
ducta delictiva i que no fossin 
conscients de les irregularitats 
administratives comeses en la 
tramitació del projecte. Aques-
ta vegada el laberint del dret i 
el laberint de l’urbanisme -allà 
on els trilers hi troben refugi 
perquè entre el manyoc de car-
rerons estrets és fàcil fugir de 
l’encalç de la policia- han sal-
vat Bragado i companyia.

Mentrestant… des de l’Amet-
lla del Vallès, Fèlix Millet s’ho 
mira tot i no li agrada el que veu. 
No li ha agradat gens la sentèn-
cia. Fa temps que no li agrada 
que aquells que abans li havien 
obert totes les portes (¿com si no 
HV�SRW�WUDÀFDU�DPE�OD�LQÁXqQFLD�
si els importants no t’obren la 
porta del seu despatx?) ara facin 
veure que ni el coneixen. El ma-
teix alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, el dia que va comparèixer 
a judici va esquivar la mirada del 
seu amic Fèlix. Mentrestant des 
de l’Ametlla del Vallès…

(Continuarà?)

'H�O·HVSHFXODFLy�D�O·DEVROXFLy
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FERRAN NAdEu

El saquejador confés del Palau de la Música Fèlix Millet a l’entrada del jutjat

OLa magistrada 
“s’oblida” de 
dos documents 
comprometedors que 
serviran per bastir 
el recurs davant del 
Tribunal Suprem

O¿ García Bragado 
se sent moralment 
absolt d’aquest 
cas d’especulació 
urbanística?

Les associacions de veïns van 
denunciar de manera incansable 
la martingala de l’hotel
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referèndum que va costar l’alcal-
dia a Hereu va quedar fortament 
gravat a la memòria de Xavier Tri-
as, que ha esquivat a tota costa la 
convocatòria d’un procés consultiu 
i la unió dels tramvies. També s’ha 
negat a intervenir sobre la secció 
central de l’avinguda -els sis car-
rils centrals- per no provocar més 
molèsties al trànsit privat a la zona 
alta de Barcelona, ja afectada per 
les obres a General Mitre.

El resultat, un altre déjà vu
Les obres avançaran simultània-
ment pels dos extrems -banda mun-
tanya de Muntaner cap al centre i 
banda mar de Balmes cap al Llo-
bregat- per fer-les en una sola fase, 
que acabaria al març o a l’abril de 
2015, poc abans de les eleccions 
municipals. No suposarà cap gran 
canvi paisatgístic. Els laterals, en 
WHRULD�SDFLÀFDWV��QR�KR� VHPEODUDQ�
gaire més que ara, perquè el pro-
jecte no preveu prou àrees per a la 
càrrega i descàrrega ni de desem-
bús de cotxes per als hotels i els 
nombrosos usuaris de taxi.

El nou “eix estratègic per als 
autobusos”, en paraules del tinent 
d’alcalde d’Hàbitat Urbà Antoni 
Vives, diferirà bàsicament en el 
model de bus més freqüent, per 

la introducció d’un bus elèctric de 
grans dimensions, que TMB ja usa 
des de setembre de 2013. Els qui 
circulen amb bicicleta seguiran 
sense pedalejar amb seguretat i en 
comptes d’esquivar vianants hau-
ran de vigilar els conductors impru-
dents. A més, és probable que per-
din el carril muntanya entre passeig 
de Gràcia i Via Augusta. De moment 
no es planteja cap estació de Bicing 
a la zona i pràcticament no hi haurà 
aparcaments per a bicicletes.

Això sí, els que tinguin la carte-
ra plena podran anar de compres, 
entrar i sortir dels hotels i fer el 
vermut al sol amb molta més co-
moditat. Alguns faran caixa. I la 
resta... bé, la resta tindrem fanals 
amb llums LED i Wi-Fi i 19 milions 
menys a les arques municipals.

ANNA CANo

Aquest cop no s’ha expressat en ur-
nes físiques ni virtuals, però la mal 
anomenada “reforma” de l’avingu-
da Diagonal que impulsa l’actual 
equip de govern municipal (CiU) 
torna a aixecar ampolles a Barce-
lona. Ha canviat la forma de pre-
sentar-la i l’abast, però el resultat 
sobre l’opinió pública ha variat poc 
des de la consulta plantejada el 
2010 per Jordi Hereu (PSC). 

A grans trets, consistirà en una 
lleugera intervenció sobre els la-
terals de la via: un carril menys 
per banda, bicicletes segregades 
a la calçada i voreres amplíssimes 
�ÀQV�D��·��PHWUHV��SHU�SRGHU�PLUDU�
aparadors i seure a les terrasses de 
bar. Tots tres ingredients desperten 
passions entre els comerciants de 
la zona, que fa anys que anhelen 
una nova avinguda slow�L�VRÀVWLFD-
da que els retorni a la belle épo-
que burgesa... i de pas els permeti 
esgarrapar una mica del turisme 
de luxe que avui s’embutxaca en 
exclusiva el passeig de Gràcia. La 
recuperació del projecte tan poc 
temps després del No rotund de 
2010 només s’explica per l’habili-
tat i els contactes dels mercaders 
de l’Upper Diagonal, que amb inde-
pendència de qui governi i de quant 
pressupost disposi, han aconseguit 
fer entrar els seus interessos a 
l’agenda política de l’alcaldia.

A l’altre costat de l’escena, en-
titats de la ciutat i acadèmics cri-
tiquen els 19 milions d’euros que 
costarà el somni bombillaire pels 

SRFV� EHQHÀFLV� TXH� UHSRUWDUj� D� OD�
ciutadania. Vuit associacions, entre 
elles la FAVB, CCOO i UGT, el BACC i 
la PTP, han constituït la plataforma 
conjunta ‘Diagonal per a Tothom’ 
i demanen l’aturada i replanteja-
ment total de les obres, que l’Ajun-
tament té previst iniciar aquest 
juny de 2014. “És un projecte eli-
tista i inadmissible des del punt de 

vista social i tècnic”, denuncien 
en un manifest. Consideren “inde-
fugible” remodelar a fons la via i 
censuren que no s’abordin les pata-
tes calentes: disminució del trànsit 
rodat, la contaminació i l’acciden-
talitat, encaix real de la bicicleta, 
unió dels tramvies, passos de zebra 
més senzills, bus més ràpid... Tam-
poc no comparteixen que s’actuï 
només sobre el tram superior de 
l’avinguda, entre Francesc Macià i 
Passeig de Gràcia, enlloc de tractar 
de forma integral el futur dels 11 
kilòmetres que té aquesta artèria 
fonamental per a la ciutat.

Una altra Diagonal és possible?
‘Diagonal per a Tothom’ ha fet 
públic un model alternatiu de re-
forma, més ambiciós i participa-

tiu. Començaria amb un complet 
estudi de la mobilitat en tots els 
modes de transport, amb especial 
èmfasi en les causes de l’alta ac-
cidentalitat. Seguiria amb un ma-
jor protagonisme per al vianant, 
que tindria prioritat a les calçades 
laterals i a la central disposaria 
de semàfors més llargs i un refu-
gi entre els dos sentits per creuar 
sense patir. La reducció d’un car-
ril central de circulació permetria 
O·DPSODGD� VXÀFLHQW� DO� FDUULO� EXV�
perquè aquest circulés més ràpid 
i no generés ‘efecte acordió’ a les 
parades. Els cotxes o motos que se 
saltessin el semàfor, també en àm-
bar, serien degudament multats, ja 
que són responsables de bona part 
dels atropellaments.

Finalment, aquesta Diagonal 
que somien les entitats inclouria 
la connexió del Trambaix i el Tram-
besòs. Aquesta unió, que donaria 
servei a sis municipis i disposa d’un 
ampli consens tècnic, requeriria 
la construcció de 3,9 km de vies i 
podria transportar més de 80.000 
passatgers cada dia, que estalvia-
rien temps i diners. Les obres, per 
FHUW��QR�FRPHQoDULHQ�ÀQV�TXH�V·KD-
gués enllestit un procés veritable-
ment participatiu i representatiu.

Legitimitat i participació
No obstant, la ‘reforma’ que està a 
punt de començar no s’assemblarà 
gaire a aquesta. L’inici ja resulta 
delator: l’Ajuntament ha anunciat 
un pla tancat, avalat per un sec-
tor dels comerciants de la Diagonal 
-els més propers a Francesc Macià 
i al Turó Park, on per cert viu l’al-
calde- perquè és un calc del que 
ells havien proposat. Fins i tot l’ha 
elaborat el mateix arquitecte!

La plataforma ‘Diagonal per a 
Tothom’ també es queixa de la in-
visibilitat del període d’exposició 
S~EOLFD��DO�TXH�YDUHQ�SUHVHQWDU�ÀQV�
a 25 al·legacions. Sembla que el 

En 5
paraules

Més desnonaments
El Govern de Rajoy va anunciar 
que la nova llei d’habitatge 
solucionaria greus problemes 
socials. Ara han sortit les dades 
de 2013: 49.694 famílies es 
van quedar sense habitatge. 
Es van fer 21.054 execucions 
MXGLFLDOV���������IDPtOLHV�YDQ�
lliurar el seu habitatge al banc 
en no poder pagar-lo. Diuen que 
són “lliuraments voluntaris”. 
4XLQD�KLSRFUHVLD��9DQ�ÀUPDU�
uns documents bancaris que 
són veritables atracaments. 
Mentrestant, els habitatges buits 
sumen molts milers.

Tres gerents, tres
L’alcalde ha nomenat Àngel Civit 
com a nou gerent d’Hàbitat 
Urbà. Fins aquí tot normal, si 
no fos que es tracta del tercer 
nomenament en tres anys. 
És el càrrec més important 
de l’Ajuntament si tenim en 
compte que aquest departament 
gestiona urbanisme, 
infraestructures, habitatge, 
medi ambient, serveis urbans i 
tecnologies de la informació i la 
comunicació. Els gerents passen 
i els projectes urbanístics aturats 
o retirats són molts. Antoni Vives 
no l’acaba d’encertar. Diuen que 
a la tercera va la vençuda. El 
temps ho dirà.

Centres comercials
A Barcelona tenim 9 dels 
45 centres comercials de 
&DWDOXQ\D��2FXSHQ���������
metres quadrats. Ara l’alcalde 
s’ha entestat a donar llum verda 
a l’ampliació d’alguns d’aquests 
centres: la Maquinista, Glòries, 
Estació de Sants... L’augment 
de la superfície seria d’un 19%. 
Mentrestant, els comerços de 
barri tanquen un darrere d’un 
altre. El peix gros es menja el 
petit amb l’ajuda municipal. 
El panorama és desolador. 
Cartells de “tancat” i persianes 
abaixades.

Venda de patrimoni públic
La Generalitat s’ha venut 21 
HGLÀFLV�SHU�����PLOLRQV��(O�
Govern va aprovar de vendre’n 
ÀQV�D�����+DQ�FRPHQoDW�OHV�
UHEDL[HV��/·HGLÀFL�VLWXDW�D�OD�
Diagonal 523-525 es va posar a 
la venda per 26 milions i l’han 
venut per 10 milions menys. 
L’immoble de Via Laietana 
69, que va ocupar el Memorial 
Democràtic, el van voler vendre 
per 14,9 milions i l’han rebaixat 
ÀQV�D�������WUHV�PLOLRQV�PHQ\V���
La Generalitat va adquirir la 
casa Burés per 26 milions i 
encara deu 9 milions. Sense 
acabar de pagar-la, l’ofereix 
DO�PHUFDW�SHU����PLOLRQV�L��HQ�
no aconseguir vendre-la, ara 
la subhasta rebaixada en un 
28%. Ens estem malvenent el 
patrimoni públic. Especuladors i 
HPSUHVHV�KRWHOHUHV�DSURÀWDUDQ�
la ganga. No dubtem que la 
llista de vendes s’ampliarà.

Indemnització per a Balañá
Balañá, el propietari de la 
Monumental, va demanar una 
indemnització de 10 milions 
d’euros per no poder exercir 
l’activitat econòmica per a la 
qual tenia permís: el toreig. 
(O�*RYHUQ�GLX�TXH�O·HGLÀFL�pV�
obsolet i que l’indemnitzarà 
únicament amb 330.000 euros. 
Diuen que l’empresari recorrerà. 
Les espases estan aixecades.

La intervenció del govern Trias a l’avinguda, 

malgrat ser oposada a la d’Hereu en la majoria 

de paràmetres polítics i urbanístics, (res)suscita 

rebuig entre les entitats ciutadanes i entusiasme 

entre el lobby comercial i turístic

‘Dejà vu’ 
a la Diagonal

IgNAsI R. RENom

La connexió dels dos tramvies no forma part dels plans de l’Ajuntament, que opta per prioritzar les demandes dels comerciants

O‘Diagonal per a tothom’ 
proposa un model 
alternatiu basat en la 
mobilitat, els vianants 
i la unió dels tramvies

OLa recuperació del 
projecte només 
s’explica per l’habilitat 
i els contactes dels 
comerciants de la zona
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dAvId gARCíA mAtEu

La idea de fer arribar el Tren d’Alta 
Velocitat (TAV) a la Sagrera es va 
començar a visualitzar abans dels 
Jocs Olímpics del 92. Amb la pre-
tensió d’urbanitzar la cicatriu de 
vies que marcava l’entrada dels 
trens per la zona nord de la ciutat, 
l’equip d’arquitectes encapçalat 
per Xavier Basiana va desenvolupar 
un projecte propi per cobrir l’eix 
ferroviari i donar una nova estació 
a l’AVE. A més, amb la incorporació 
més tard del prestigiós arquitecte 
Norman Foster als estudis, el pro-
jecte va adquirir una dimensió de 
ciutat.

D’aquesta manera naixia el pro-
jecte del Parc del Rec Comtal. Una 
gran zona verda que s’estenia des 
GHO�1XV�GH�OD�7ULQLWDW�ÀQV�D�OD�3OD-
ça de les Glòries, i que més enllà 
de cobrir les vies del tren, també 
servia com a eix vertebrador i con-

nector dels barris que es trobaven 
(i es troben) dividits per la trinxera 
de vies. El treball en si mateix va 
ser ben rebut per part de l’Ajun-
tament de Barcelona, tal com co-
menta el mateix Basiana: “ens van 
dir que el que estàvem fent era 
una passada”. Però un cop van ha-
ver-ho presentat a la Generalitat, 
les paraules del Conseller de Polí-
tica Territorial i d’Obres Públiques 
d’aleshores, Joaquim Molins, sem-

bla que no van ser ben bé les ma-
teixes. “Aquest projecte l’hem de 
guardar en un calaix, perquè això 
donarà nom i força als socialistes 
que governen [la ciutat]”, testimo-
nia Basiana. És a dir, plena batalla 
d’interessos polítics.

Finalment, van ser els mateixos 
tècnics de l’administració públi-
ca els qui van agafar el projecte i 
els promotors de la inventiva van 
quedar desvinculats del treball. De 
totes maneres, el soterrament de 
la xarxa ferroviària i la creació de 
OD�JUDQ�]RQD�YHUGD��G·XQV�����TXLOz-
metres de llargària amb una mida 
de 40 hectàrees, continuaria sent 
l’objectiu principal.

Una primera data per al 2019
24 anys després, la ciutat viu amb 
la mateixa cicatriu de rails i cate-
nàries. I és que si bé les obres ja es 
van iniciar anys enrere, aquestes 
es van alentir molt fa dos anys per 
falta de viabilitat econòmica. De 
totes maneres, des del passat mes 
de març la maquinària s’ha tornat 
a posar en marxa a l’estació de la 
Sagrera amb caràcter irrefrenable. 

El cas és que ja s’han començat a 
fer els primers sondejos per conèi-
xer la composició del subsòl i així 
tornar a avançar la construcció. La 
nova fase de bastimentació supo-
sarà una gran extracció de terra 
(entre 150 i 200 camions diaris, 

segons previsions municipals), per 
poder executar l’estructura de 
la complexa estació. El resultat 
d’aquesta gran excavació serà un 
gran cub que arribarà als 40 me-
tres de profunditat, vuit dels quals 
per sota dels nivells freàtics. Per 
aquest motiu, caldrà anar bombe-
jant aigua de manera continuada 
perquè no s’enfonsi tot el que ja 
s’ha fet. O dit d’una altra manera, 
les obres han arribat a un punt de 

no retorn. Segons apunten les fonts 
d’Adif, ja s’ha excavat més de la 
meitat del forat per poder endos-
sar l’esquelet de bigues i columnes 
que representarà l’estació inter-
modal (TAV, metro, Rodalies i bus). 
Segons l’Ajuntament, s’espera que 
l’excavació es pugui concloure cap 
D�ÀQDOV�G·DQ\�L�TXH�O·HVWDFLy�HVWLJXL�
enllestida el 2019.

Tot i així, s’ha de tenir en 
compte que la funcionalitat del 
FRPSOH[�HGLÀFL�HQFDUD�QR�HVWj�GHO�
WRW�GHÀQLGD�� ,�D�PpV�� OHV�REUHV�D�
l’estació de la Sagrera són una pe-
tita taca en moviment dins d’un 
projecte faraònic aturat. L’estat 
actual de la resta del projecte 
del Parc del Camí Comtal és un 
laberint d’estructures de formigó 

pràcticament abandonades.
Per poder entendre aquesta si-

tuació, cal contextualitzar la base 
pressupostària de l’estació, punt 
clau per a la resta del projecte. 
Els primers comptes xifraven en 
800 milions d’euros els costos de la 
nova estació. D’aquesta quantitat, 
ÀQV� D� ����PLOLRQV� V·REWLQGULHQ� GH�
les plusvàlues urbanístiques provi-
nents dels 14.000 habitatges que 
hi havien projectats als entorns 
del Parc. Però, com ja s’ha pogut 
experimentar, l’esclat de la bom-
bolla immobiliària va fer descarri-
lar tot aquest projecte basat en el 
ÀQDQoDPHQW�GH� O·REUD�D�SDUWLU� GH�
la venda de pisos. O en unes altres 
paraules: eren les pròpies famílies 
nouvingudes les que pagaven part 
del projecte.

Com que el model va fer falli-
da amb la crisi, l’administració 
va fer un canvi de paradigma en 
la gestió econòmica de les obres. 
6L� Ep� DEDQV� O·HVWDFLy� HV� ÀQDQoD-
va amb la construcció d’habitat-
ges, des del 2009 el bastiment de 
l’estació ha de servir com a moti-
vació per a les promotores urba-
nístiques, mitjançant la inversió 
pública prèvia. A més, la fe en les 
plusvàlues ha decaigut: els nous 
pressupostos només contemplen 
28 milions en aquesta partida. Tot 
i això, també cal esmentar que els 
pressupostos per a l’estació s’han 
DSULPDW�ÀQV�DOV�����PLOLRQV�G·HX-
ros. Ara, els reclams econòmics 
s’han encarat envers el que el 
membre de l’AV Sant Andreu Nord 
- Tramuntana, Joaquim Soler, con-
sidera “especulació comercial”. 
0pV�GHO�����GH�O·REUD�HV�ÀQDQoDUj�
a partir de la cessió de l’espai co-
mercial de l’estació a una empre-
sa privada durant 60 anys.

El Parc del camí 
Comtal, en via morta
Després d’estar dos 

anys aturades, les 

obres de l’estació de la 

Sagrera s’han tornat a 

engegar. Una notícia 

rebuda amb optimisme, 

però que no deixa de 

preocupar els veïns de 

la zona: si bé la nova 

estació intermodal ja té 

GDWD�GH�ÀQDOLW]DFLy��OD�
resta del projecte té un 

futur incert

dAvId gARCíA

Els barris encara esperen la gran zona verda que ha de cobrir la cicatriu de les vies des del nus de la Trinitat a Glòries

Als problemes del projecte del 
corredor ferroviari, ara també 
cal sumar-hi un presumpte 
cas de malversació de diners 
públics, suborns, falsedat 
GRFXPHQWDO�L�WUjÀF�G·LQÁXqQFLHV�
HQ�OHV�REUHV�GH�O·$9(��/D�
Guàrdia Civil ha detingut 
diverses persones vinculades 
DPE�$GLI�L�O·HPSUHVD�&RUViQ�HQ�
una operació ordenada per la 
)LVFDOLD�$QWLFRUUXSFLy��'HVWDFD�
el fet que els dos principals 
WqFQLFV�GH�OD�FRQVWUXFFLy�GH�
la infraestructura, Rafael 
Rodríguez i Jaime García, 
WDPEp�KDQ�HVWDW�DUUHVWDWV��
(O�FDV�WUDFWDULD�XQD�VqULH�
G·LUUHJXODULWDWV�FRPHVHV�GXUDQW�
HO�SHUtRGH�������������

Corrupció 
a la Sagrera

OEl projecte va sorgir 
amb l’objectiu 
d’urbanitzar la cicatriu 
de vies causada per 
l’arribada del TAV

OLes obres de l’estació 
de la Sagrera, encara 
SHU�GHÀQLU��VyQ�XQD�
petita taca dins d’un 
projecte faraònic aturat

'LQV�GH�WRW�HO�PDUF�G·REUHV�GHO�
projecte de la Sagrera trobem 
la nova estació de Sant Andreu 
&RPWDO��8QD�SDUDGD�GH�WUHQ�
construïda en un 80%, però que 
QR�DFDED�G·HQJHJDU��/HV�WUHV�
associacions de veïns de Sant 
$QGUHX�FRLQFLGHL[HQ�HQ�TXq�
H[LVWHL[�XQD�IDOWD�GH�´YROXQWDW�SROtWLFDµ��
Més enllà que no arribin els diners des 

GH�O·DGPLQLVWUDFLy�FHQWUDO�SHU�
ILQDOLW]DU�O·HVWDFLy��FDO�DIHJLU�TXH�HO�
SURMHFWH�G·DTXHVWD�SDUDGD�GH�WUHQ�
V·HVWj�PRGLILFDQW�L�HV�FDOFXOD�TXH�
les obres no es podran iniciar fins 
D�SULQFLSLV�GHO�������0HQWUHVWDQW��
els veïns hauran de continuar amb 
O·DFWXDO�HVWDFLy��TXH�QR�FRPSWD�

DPE�FDS�PHQD�G·DFFpV�SHU�D�SHUVRQHV�DPE�
PRELOLWDW�UHGXwGD�

Sant Andreu Comtal, estació sense accessibilitat



CARRER132 JUNY 2014 CRÒNICA 9

m. EugENIA IbáñEz

El distrito de Horta-Guinardó ha 
JDVWDGR� �������� HXURV� HQ� OD� GHV-
trucción de una piscina y vestua-
rios, ha rellenado su vaso y desti-
QDUi� OD� VXSHUÀFLH� UHVXOWDQWH� D� XQ�
FDPSLWR� GH� I~WERO��� TXH� XWLOL]DUi�
una empresa privada. Ese importe 
es casi cinco veces superior a las 
subvenciones que recibirán este 
año la totalidad de las entidades 
deportivas del distrito. El equipa-
miento destruido se encuentra en 
el recinto de Mundet, entre los ba-
rrios de Vall d’Hebron y Montbau, 
no muy distante de Nou Barris y 
Horta.

La piscina desaparecida, de 33 
por 16 metros, forma parte de la 
amplia zona que desde hace unos 
20 años gestiona mediante con-
cesión la escuela de fútbol TARR, 
dirigida por exjugadores del FC 
Barcelona, pero ni su explotación 
ni su conservación han sido nunca 
una prioridad para esta empresa, y 
tampoco para la propietaria de los 
terrenos, la Diputación de Barcelo-
na, ni para quien los administra, el 
Ayuntamiento. No se han realizado 
reparaciones de consideración, ne-

cesarias en una instalación cons-
truida en 1959, y con ese abando-
no buscado se ha querido, primero, 
MXVWLÀFDU�TXH�TXHGDUD�IXHUD�GH�VHU-
vicio, y ahora su destrucción.

El periodo de concesión de 
TARR ha concluido y el Ayunta-
miento prepara una nueva lici-
tación a la que podrían acceder 
otros grupos interesados por esa 
zona de Mundet, no necesaria-
mente interesados en la práctica 
exclusiva del fútbol. A pesar de 
ello, el distrito de Horta-Guinardó 
ha asumido el coste de la desapa-

rición de la piscina, y ha dejado 
el espacio listo para su dedicación 
al fútbol. Suele ser habitual que 
cuando el Ayuntamiento adjudica 
a grupos privados la gestión de 
un equipamiento exija también 
su mantenimiento o, como en el 
caso que nos ocupa, los costes 
que puedan derivarse del cambio 
de uso de una instalación. En este 
caso, las obras han corrido a cargo 
del contribuyente.

Todo parece indicar que TARR 
ganará de nuevo el concurso de li-
citación y que el espacio que ahora 
gestiona seguirá destinándose en 
exclusiva al fútbol y adaptado a las 
necesidades de esa empresa. En 
julio del 2013 se redactó un plan 
director de las instalaciones que 
determina su utilización priorita-
ria a ese deporte. En el caso más 
que probable de que TARR sea el 
nuevo concesionario se encontrará 
el recinto sin la molesta piscina y 
FRQ�XQ�QXHYR�\�ÁDPDQWH�FDPSR�GH�
fútbol que se habrá pagado con di-
nero público.

Carles Mas, gerente del distrito 
de Horta Guinardó, considera que 
la piscina no era necesaria en la 
zona y que los técnicos de Institut 
Barcelona Esports aconsejaron en 
su día dedicar todo el espacio a la 
enseñanza y práctica del fútbol. 
El gerente añade que la repara-
ción de la piscina y sus vestuarios, 
con aluminosis, era “inviable”. Sin 
embargo, a Mas no le consta la 
existencia de un presupuesto para 
esa reparación y en consecuencia 
ignora si su coste hubiera sido o no 
superior al de la destrucción del 
equipamiento.

Abandono de las instalaciones
La desaparición de la piscina de 
Mundet cierra una parte de la his-
toria de ese recinto que se inició 
HO� ��� GH� RFWXEUH� GH� ����� FRQ� OD�
inauguración de los Hogares Ana 
Gironella de Mundet, centro asis-
tencial para niños y ancianos que 
ocupó unas 30 hectáreas, construi-
do entre la Diputación de Barcelo-
na y un millón de dólares, 40 mi-
llones de pesetas de la época, que 
donaron Arturo Mundet y su mujer, 

LQGXVWULDOHV� FDWDODQHV� DÀQFDGRV�
en México. El recinto era modéli-
co, con instalaciones deportivas, 
piscina, gimnasio, habitaciones, 
aulas espaciosas y equipamientos 
culturales, todo ello al servicio 
de los 1.300 niños y niñas que allí 
residían. Hacia 1993 la familia 
0XQGHW�\�OD�'LSXWDFLyQ�ÀUPDURQ�HO�
DFXHUGR�TXH�SRQtD�ÀQ�DO�FDUiFWHU�
exclusivo asistencial y comenzó el 
UHSDUWR�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�HGLÀ-
cios y servicios, una parte de los 
cuales pasaron a ser gestionados 
por la Universitat de Barcelona, 
mientras la administración de las 
instalaciones deportivas se trans-
ÀULHURQ�DO�D\XQWDPLHQWR�TXH��D�VX�

vez, convocó diversos concursos 
para la gestión privada.

Los alumnos del instituto Anna 
Gironella de Mundet, en el interior 
del recinto, pudieron utilizar gra-
tuitamente en horas de clase tanto 
los campos de fútbol como el pabe-
llón cubierto y la piscina. La pista 
de atletismo desapareció en 1992 
por la construcción de la Ronda de 
Dalt y pasados los Juegos Olímpicos 
el Ayuntamiento empezó a exigir al 
instituto el pago por el uso de las 
instalaciones deportivas y se impi-
dió al alumnado la utilización de 
los campos de fútbol gestionados 
por la TARR.

El “despiece” de las 30 hectá-

reas de Llars Mundet ha implicado 
la práctica desaparición del ca-
rácter asistencial de sus servicios, 
punto de partida de su existencia, 
y también el abandono y deterioro 
progresivo de otras instalaciones 
que no encajaban en los intereses 
de los nuevos gestores, pero que 
bien podían ser útiles para los ba-
rrios del entorno, en los que nadie 
ha pensado, no sobrados precisa-
mente de equipamientos públicos, 
como la piscina ya destruida o un 
PDJQtÀFR� WHDWUR�FHUUDGR�KDFH����
años y afectado por aluminosis. 
$O� ÀQDO�� DOJXLHQ� GHFLGLUi� TXH� QR�
merece la pena repararlo y lo de-
rribarán.

176.000 euros para acabar 
con la piscina municipal
La destrucción de la piscina de Mundet de 

Horta-Guinardó por parte del Ayuntamiento 

cierra una parte de la historia de un recinto 

asistencial que fue modélico y que ahora 

desaparece dejando a los barrios del entorno con 

carencias de equipamientos públicos

OEl Distrito considera 
que la piscina no era 
necesaria en la zona y 
que su reparación era 
“inviable”

dANI CodINA

La antigua piscina Mundet se convertirá en un campo de fútbol que gestionará una empresa privada
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LAuRA AzNAR

L’excés d’alumnes a les escoles del 
Poblenou fa temps que hauria ha-
gut d’alertar l’Ajuntament sobre 
la necessitat d’introduir més equi-
paments educatius al barri. Només 
aquest any ha estat necessària la 
incorporació de quatre bolets o 
classes extra, que han hagut d’as-
sumir quatre escoles perquè la de-
manda de places era superior a les 
disponibles.

Per començar a resoldre aques-
ta situació, el Consorci d’Ensenya-
ment va preveure la construcció, 
l’any 2016, d’un primer institut al 
solar que hi ha al costat de l’esco-
la Fluvià. L’Ajuntament es va com-
prometre a fer partícip d’aquest 
procés a la Plataforma d’Educació 
del Poblenou, però a l’hora de la 
veritat, va aprovar unilateralment 
una proposta de construcció que 
consistia en fer servir una part del 
SDWL� G·DTXHVWD� HVFROD� SHU� HGLÀFDU�
el nou equipament, i en requa-
OLÀFDU� HO� WHUUHQ\� SHU� SRGHU� IHU� XQ�
HGLÀFL� GH� FLQF� SODQWHV� G·DOoDGD��
Tant la Plataforma com l’AMPA de 
l’escola s’hi van negar. “No volíem 
que ens prenguessin el pati i vam 
començar-nos a queixar”, explica 
Elisenda Fernández Sió, presidenta 
de l’AMPA de l’escola Fluvià, “i el 
dia en què es presentava la Torre de 
les Aigües a l’arxiu històric del bar-
ri, vam organitzar una manifestació 
silenciosa i vam fer arribar a l’al-
calde unes al·legacions per parar el 
procés”. Malgrat que la manca d’in-
formació va fer que les presentessin 
fora de termini, l’Ajuntament va 
acceptar-les i el projecte es va atu-
rar. El treball conjunt de la Plata-
forma d’Educació del Poblenou, la 
Comissió d’equipaments del barri, 
l’Associació de Veïns i la Coordina-
dora d’Entitats va permetre la crea-
ció d’un llistat de solars alternatius 
on reubicar l’institut, que el consis-
tori va desestimar. En canvi, va pro-
posar el solar d’Antic de València 

com a possible solució. A la pràctica 
això no resolia res, perquè aquesta 
superfície ja estava compromesa 
amb un altre col·lectiu del barri per 
instal·lar-hi un poliesportiu amb 
piscina i una residència d’avis, però 
amb aquesta proposta l’administra-
ció se’n rentava les mans. Les dife-
rents entitats van haver d’arribar 
a un acord i després de repartir-se 
l’espai per intentar encabir-ho tot, 
van adonar-se que no era factible, 
així que van forçar l’aparició d’un 
nou solar, situat a Sancho d’Àvila, 
que canviava novament les cartes 
del joc. Els col·lectius del barri van 
proposar que aquest darrer espai, 
TXH� GLVSRVD� GH� ������� P�� HGLÀ-
cables, servís per instal·lar-hi el 
poliesportiu, la piscina i un segon 
institut, que hauria d’estar constru-
ït l’any 2018 i que serà igualment 
necessari per donar resposta a les 
necessitats de les famílies i a la 
demanda de places. D’altra banda, 
van plantejar que al solar d’Antic 
de València, que és considerable-
ment més petit, s’hi ubiqués només 
el primer institut i que la residència 
d’avis quedés situada al solar del 
costat de l’escola Fluvià.

Després de mesos de lluita, el 
passat 22 d’abril el consistori va 
acceptar totes les demandes i va 
prometre que les faria realitat. De 
moment però, l’únic que està lligat 
és el primer institut, que hauria 
d’estar llest el 2016. “Continua-

rem pressionant perquè s’hi pugui 
IHU� HO� FXUV� ���������� HQFDUD� TXH�
ens hagin dit que és massa just” 
sentencia Elisenda Fernández Sió, 
“i per descomptat anirem tots a la 
una perquè compleixin el compro-
mís de tirar endavant tots els al-
tres equipaments”.

La Flor de Maig
L’altre exemple de mobilització 
popular exitosa al Poblenou és 
sens dubte l’Ateneu Popular Flor 
de Maig, un emblema del mo-
viment associatiu del barri. El 
maig del 2012 l’Ajuntament de 
Barcelona, al·legant motius es-
trictament econòmics, va decidir 
rescindir el contracte de lloguer 

TXH��GHV�GHO�������PDQWHQLD�DPE�
els propietaris de l’immoble amb 
l’objectiu de retornar-li el seu 
històric ús social. Aquesta notí-
cia va caure com un gerro d’aigua 
freda sobre els poblenovins que, 
lluny de resignar-se, optaren per 
UHFXSHUDU� O·HGLÀFL�GHVSUpV�GH�UR-
mandre 5 mesos tancat i tapiat 
per obra de l’Ajuntament, amb 
la voluntat d’autogestionar-lo i 
de donar resposta a les necessi-
tats socials existents. “L’espai va 
deixar de ser propietat dels tre-
balladors en una època convulsa 
i sota règim feixista. Per aquesta 
UDy� L� SHUTXq� O·HGLÀFL� HV� YD� FRQV-
truir amb l’esforç col·lectiu coo-
perativista no reconeixem la pro-
pietat actual, ja que els legítims 
propietaris de l’espai sempre han 
estat els veïns i veïnes del barri”, 
declara Joan Sales, membre d’Ar-
ran Poblenou, un dels col·lectius 
que integra la Flor de Maig. Des 
d’aquest moment, el veïnat va 
iniciar negociacions amb l’Ajun-
tament per tal de fer efectiva 
legalment aquesta recuperació. 
Paral·lelament, l’Ajuntament va 
establir contacte amb la família 
SURSLHWjULD� GH� O·HGLÀFL� L� YD� RIH-
rir-li la possibilitat de buscar una 
permuta de terrenys, però ho va 

rebutjar. Tot i així, els veïns i veï-
nes van seguir pressionant perquè 
es produís un acord, i a resultes 
de la desobediència civil inicia-
da el 20 d’octubre del 2012 amb 
l’ocupació de l’immoble i fruit 
també de les mobilitzacions veï-
QDOV��D�ÀQDOV�GH�PDUo�HO�FRQVLVWRUL�

va anunciar l’acord d’adquisició 
de la Flor de Maig a què havia ar-
ribat amb els seus propietaris. El 
regidor del districte, Eduard Frei-
xedes, va comprometre’s també 
TXH� O·HGLÀFL� QR� IRV� GHVDOORWMDW� L�
va mostrar-se favorable a l’auto-
gestió de l’espai. “Valorem positi-
YDPHQW� DTXHVW� IHWµ�� DÀUPD� -RDQ�
Sales, “però volem un compromís 
ferm, traduït en un contracte i un 
conveni de cessió, perquè ens fa 
por que quan arribin les pròximes 
eleccions municipals, l’Ajunta-
ment se’n desdigui”.

Poblenou arrenca acords 
per a instituts i la Flor de Maig
Ni les negatives, ni la manca d’informació, 

ni les estretes escletxes de participació que 

l’administració permet no han aconseguit 

apaivagar les protestes dels veïnat del Poblenou 

per la manca d’equipaments al barri. La seva 

OOXLWD�L�FRQVWjQFLD��ÀQDOPHQW��KDQ�GRQDW�IUXLWV

'H�OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH�HO�FDQYL�G·DFWLWXG�GH�
O·$MXQWDPHQW�QR�HV�SRW�GHVOOLJDU�GH�OHV�SURWHVWHV�L�OD�SUHVVLy�
veïnal, també és cert que aquestes mostres de bona voluntat 
V·KDQ�GH�FRQWH[WXDOLW]DU�SROtWLFDPHQW��$�XQ�DQ\�GH�OHV�
HOHFFLRQV�PXQLFLSDOV��pV�DUD�TXDQ�O·$MXQWDPHQW�KD�FDQYLDW�
OD�SRVWXUD�DPE�TXq�V·HQIURQWj�D�OHV�QHJRFLDFLRQV�L�KD�GRQDW�
OOXP�YHUGD�DOV�SURFHVVRV�TXH�WDQWHV�YHJDGHV�KDYLD�UHEXWMDW�

L’Ajuntament cedeix... 
a un any de les eleccions

ARxIu

La Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou va ocupar la seu del Districte el passat 19 de març

No al Pla Paral·lel
REdACCIó

(O� SDVVDW� �� G·DEULO� OD� FRPLVVLy� GH�
seguiment del districte d’Horta-
Guinardó va presentar al barri de 
Can Baró el projecte de remode-
lació i adequació de l’actual Viver. 
Hàbitat Urbà planteja la creació 
G·XQ�SDUF�TXH�LPSOLFD�OD�PRGLÀFD-
ció de tot el seu espai i dels equi-
paments existents, amb un cost 
pressupostat de 490.000 euros.
En conèixer el projecte, el barri 
es va mobilitzar i va celebrar tres 
DVVHPEOHHV�D�ÀQDOV�GHO�PHV�G·DEULO�
per informar i debatre el contin-
gut de la proposta municipal. Hi 
van assistir un total de 119 veïns 
i veïnes, que van rebre una àm-

plia explicació, amb diapositives 
incloses. La conclusió del veïnat 
va ser unànime: un rebuig global. 
I no perquè no agradi la proposta, 
sinó perquè no es tenien en comp-
te les carències que arrossega la 
barriada (equipaments, accessibi-
litat...).
Amb l’import pressupostat es po-
GHQ�ÀQDQoDU�DOJXQHV�GH�OHV�QHFHV-
sitats del barri que l’Ajuntament 
coneix àmpliament i que es nega 
sistemàticament a realitzar. Can 
Baró no necessita un mega-parc 
turístic perquè té unes altres pri-
oritats. El barri ha fet arribar a 
l’Ajuntament la petició que el pro-
jecte sigui retirat. Ara espera la 
contestació d’Hàbitat Urbà. 

REdACCIó

Pràcticament la totalitat del movi-
ment associatiu del Poble Sec i de 
Sant Antoni es va reunir el passat 11 
de maig a la plaça de Navas. Davant 
el projecte municipal de reforma 
de l’avinguda del Paral·lel, es van 
preguntar: “Quin Paral·lel volem?” 
La reunió era urgent, ja que les 
obres han començat i afecten de 
manera greu els barris propers. La 
reunió va servir per constatar que 
des del moviment associatiu veï-
nal es valora que el projecte està 
dissenyat en funció dels interessos 
empresarials, que aposten pel tu-
ULVPH�L�O·DWUDFFLy�G·XQ�SHUÀO�GH�´YL-
sitants” d’alt poder adquisitiu com 

a única manera de revitalitzar l’es-
pai. El Pla no té en compte les ne-
cessitats dels barris. No hi ha hagut 
cap procés participatiu que recollís 
les propostes del veïnat.
La primera i principal conclusió va 
ser la d’exigir la paralització de 
l’actual reforma per iniciar un pro-
cés de participació real. Replan-
tejar les propostes que es donen 
per a les places situades en els en-
creuaments del Paral·lel amb Sant 
Antoni. Qüestionar la inversió de 
2,8 milions d’euros per a la nova il-
luminació i portar a terme una mo-
ratòria de les llicències d’hotels, 
pisos turístics i terrasses.
La plataforma Aturem el Pla Paral·lel 
YD�À[DU�XQD�SOD�GH�PRELOLW]DFLRQV�

Can Baró no vol el ‘mega-parc’

OEl barri exigeix 
equipaments educatius 
atès que els centres 
arrosseguen de fa 
temps excés d’alumnat

La pedrera on es vol fer el parc
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CRIstINA pALomAR

Ens citem a mitja tarda per petar la 
xerrada. Davant d’una tònica i una 
infusió comencem parlant de perio-
GLVPH��XQ�RÀFL�TXH�WRWV�GRV�FRPSDU-
tim i que ens apassiona. Coincidim 
en el diagnòstic: el periodisme està 
tocat. Però avui parlem d’educació. 
També tocada per les retallades.

Està l’educació en crisi?
/·HGXFDFLy�VHPSUH�KD�HVWDW�

HQ�FULVL��+L�KD�FULVL�HQ�PROWV�
VHQWLWV�SHUTXq�O·HVFROD�pV�XQD�
institució creada al segle XIX, 
amb uns mestres formats al 
segle XX i amb uns alumnes 
TXH�VyQ�GHO�VHJOH�;;,�

Així, n’hi ha més d’una?
Podem parlar de crisi en 

OHV� IXQFLRQV�� ¢+D� GH� WHQLU�
O·HVFROD�XQD�IXQFLy�GH�FRKHVLy�
VRFLDO�R�V·KD�GH�OLPLWDU�D�IHU�
la funció de reproducció del 
saber en funció de les clas-
VHV� VRFLDOV"� 8Q� DOWUH� QLYHOO�
de crisi té a veure amb els 
valors a partir dels quals es 
IRUPD� OD� IXWXUD� FLXWDGDQLD��
¢4XL�UHJXOD�HO�TXH�V·KD�G·HQ-
VHQ\DU� D� O·HVFROD"� 7DPEp� HV�
parla de crisi quan es plan-
WHMD�VL�O·HVFROD�V·DGHTXD�D�OHV�
necessitats de la societat i 
GHO�PHUFDW�GH�WUHEDOO�

Tothom està d’acord amb 
aquesta anàlisi?
+L� KD� TXL� GLX� TXH� O·HVFR-

OD�QR�HVWj�HQ�FULVL�SHUTXq�OD�
seva funció és reproduir i 
transmetre uns sabers dis-
tribuïts de forma desigual 
per a una societat capitalista 
TXH�pV�GHVLJXDO��7DQPDWHL[��
VL� FUHLHP� TXH� O·HVFROD� KD� GH�
ser un espai crític, de trans-
IRUPDFLy� L� G·H[SHULPHQWDFLy�
Vt� TXH� HVWj� HQ� FULVL� SHUTXq�
DTXHVW�PRGHO�pV�PLQRULWDUL�

És responsabilitat de l’escola 
formar mà d’obra obedient?
/D� IXQFLy� GH� O·HVFROD� QR�

és formar bons treballadors, 
sinó ciutadans que tinguin 
accés a una cultura lliure i 
FUtWLFD��$TXHVW�VDEHU�HOV�IDUj�
competents en la seva vida 
TXRWLGLDQD��LQFORVD�OD�ODERUDO��
4XDQ� DOJXQV� SODQWHJHQ� IRU-
mar per al mercat de treball 
jo em pregunto: quin serà el 
PHUFDW� GH� WUHEDOO� G·DTXt� D�
YLQW�DQ\V"�1LQJ~�QR�KR�VDS�

Què recomanaria estudiar 
ara als joves?
4XDQ�P·KR�SUHJXQWHQ�UHV-

ponc que facin el que els agra-
GL��$L[z�HOV�GRQDUj�XQ�FDSLWDO�
social i cultural, i després, en 
funció dels temps, doncs ja es 
YHXUj��$� GLIHUqQFLD� G·DEDQV��
ara el període formatiu no 
V·DFDED�PDL� L� pV� XQD� QHFHV-
sitat vital per adaptar-se als 

“La funció de l’escola no és formar 
bons treballadors, sinó ciutadans”

Jaume Carbonell
Pedagog, sociòleg, periodista i escriptor

Educar per 
entendre el 
món i canviar-lo
Jaume Carbonell és un 
home polifacètic. Pedagog, 
sociòleg, periodista, 
escriptor, director de 
la revista Cuadernos de 
Pedagogía�ÀQV�DO�������
desborda passió i anàlisi 
crítica quan parla de 
l’educació que tenim i la 
que hauríem de tenir. Des 
de la seva visió privilegiada 
i sàvia, retreu a CiU les 
retallades en educació 
perquè augmenten la 
desigualtat i reclama una 
escola pública de qualitat 
de proximitat i integrada al 
territori que formi ciutadans 
lliures i crítics, i els prepari 
per gestionar els difícils 
reptes d’un futur incert. 
Però lluny de limitar-se a 
la crítica fàcil, Carbonell 
també proposa alternatives 
perquè els alumnes deixin 
d’estudiar per passar un 
examen i ho facin per 
començar a aprendre 
DSURÀWDQW�HOV�DYDQWDWJHV�
de les noves tecnologies. 
Malgrat lamentar que 
l’educació hagi esdevingut 
un arma política en mans 
d’uns partits que han 
estat incapaços d’avaluar 
les necessitats reals de 
l’ensenyament, Carbonell 
anima els joves a no 
renunciar als seus somnis i a 
estudiar el que vulguin. “La 
idea que la Universitat és 
una fàbrica d’aturats és una 
veritat a mitges. Sempre 
trobarà millors feines 
qui tingui més estudis”, 
conclou.

joAN moREjóN

Jaume Carbonell a la llibreria Laie

FDQYLV��/D�IRUPDFLy��FRP�HOV�
DOLPHQWV��FDGXFD�

Però l’educació sempre a 
remolc dels canvis…
eV�FHUW��8Q�GHOV�JUDQV�SUR-

blemes actuals és que hi ha 
més saber i més informació 
IRUD�GH�O·HVFROD�TXH�GLQV��,�DTXt�
HV�SODQWHMD�XQ�UHSWH��)LQV�L�WRW�
KL�KD�TXL�SODQWHMD�OD�À�GH�O·HV-
FROD�FRP�O·KHP�FRQHJXGD��$L[z�
MD� YD� FRPHQoDU� DPE� O·LQYHQW�
de la televisió i ara amb Inter-
QHW�HV�PXOWLSOLFD�

Acabarà Internet amb 
l’escola?
/·HVFROD� pV� LPSUHVFLQGL-

ble, però ha de canviar de pa-
UDGLJPD��-R�SDUOR�GH�O·HVFROD�
DO� UHYpV�� DEDQV� O·HVFROD� HUD�
un mestre i un llibre de text 
que transmetia uns coneixe-
ments a uns alumnes que els 
PHPRULW]DYHQ�� $UD� DTXHVW�
PRGHO� HVWj� REVROHW�� /·HVFROD�
no ha de subministrar infor-
PDFLy��/D�LQIRUPDFLy�OD�WHQV�
D� ,QWHUQHW� L� O·HVFROD� V·KD� GH�
convertir en un espai de con-
YHUVD�� GH� GLjOHJ�� G·DSUHQHQ-
WDWJH��G·DMXGDU�D�SHQVDU�

L’escola està aïllada?
(VWj�PDVVD�DwOODGD�L�KD�GH�

IHU� XQ� HVIRUo� GH� UHFRQQH[Ly��
(O�TXH�QR�Wp�VHQWLW�pV�TXH�O·HV-
cola faciliti un coneixement 
TXH�MD�H[LVWHL[�IRUD�GH�O·DXOD��
(OV� OOLEUHV�GH� WH[W� VyQ� REVR-
lets i els governs que els han 
subvencionat han fet políti-
TXHV�UHDFFLRQjULHV��'LW�DL[z��
també haig de remarcar que 
O·HVFROD�QR�SRW�VHJXLU�HO�ULWPH�
IUHQqWLF�GH�OD�VRFLHWDW�

No és això una contradicció?
+R�SRW� VHPEODU��(QV� FDO�

una escola tranquil·la que 
no estigui sacsejada cons-
WDQWPHQW��/D� OzJLFD� GH� SR-
sar-nos al dia ens porta a 
HODERUDU�XQV�SODQV�G·HVWXGL�
infladíssims i és impossible 
DVVXPLU�KR�WRW��/D�VRFLHWDW�
de la informació és també 
la societat de la ignorància: 
se sap cada vegada més 
G·XQ�VHFWRU�UHGXwW�GH�FRQHL-
[HPHQW� L� PHQ\V� G·XQ� FRQ-
MXQW�GH�VDEHUV�TXH�W·DMXGHQ�
D� HQWHQGUH� PLOORU� HO� PyQ��
/·HVFROD� V·KD� GH� SODQWHMDU�
un currículum de qüestions 
bàsiques en funció de les 
QHFHVVLWDWV� GHOV� DOXPQHV��
(O� JUDQ� UHSWH� pV� FRQYHUWLU�
la informació en coneixe-
PHQW�

Es parla molt de la falta 
de vocació dels mestres. 
Ha perdut qualitat 
l’ensenyament?
Globalment el nivell edu-

FDWLX�KD�SXMDW��3HO�TXH�ID�DOV�
mestres, no crec que hi hagi 
XQD� IDOWD�GH�YRFDFLy��(O�TXH�
sí que és cert és que la seva 
IRUPDFLy� pV� GHÀFLHQW� L� PROW�
LQVXÀFLHQW�WDQW�HQ�T�HVWLRQV�
pedagògiques com en la ca-
SDFLWDFLy�FXOWXUDO�

En què creu que s’hauria 
d’incidir més?
/D� FRPSHWqQFLD� PpV� LP-

portant és la lingüística en-
tesa en un sentit ampli: la 
llengua com a element de 
comunicació per entendre 
OD� UHDOLWDW�� 7DPEp� FDOGULD�
plantejar la possibilitat de 
posar en pràctica un període 
HQ�TXq�HOV�PHVWUHV� WUHEDOOLQ�
DFRPSDQ\DWV�G·XQD�GREOH�WX-
torització de la universitat i 
GH�OD�SUzSLD�HVFROD�

No sé si als sindicats de 
mestres els farà gaire gràcia.
A vegades es plantegen 

contradiccions entre les de-
mandes pedagògiques i els 
sindicats, que tenen un dis-
curs legítim però parcial i 
LQFRPSOHW��,QFRPSOHW�SHUTXq�
HOV� GUHWV� KDQ� G·DQDU� DFRP-
SDQ\DWV� G·REOLJDFLRQV� L�� HQ�
el sentit que els mestres són 
IXQFLRQDULV��FDO�VRWPHWUH·OV�D�
XQ�FRQWURO�GHPRFUjWLF��eV�XQ�
GHEDW�PROW�SROqPLF��SHUz�FDO�
que existeixi una rendició de 
FRPSWHV��$L[z�KD�G·DQDU�GH�OD�
Pj�G·XQ�SODQWHMDPHQW�VREUH�
HO�PRGHO�G·HVFROD�S~EOLFD�TXH�
YROHP��+L�KD�XQ�PRGHO�HVWD-
tal, un model corporatiu on 
manen els mestres, i un mo-
GHO�G·HVFROD�FRPXQLWjULD�

Aquest últim model és el 
que més li agrada.
/·HVFROD�S~EOLFD�KD�GH�VHU�

GH� OD� FRPXQLWDW� SHUTXq� UHV-
pon a un criteri de proximi-
WDW��eV�XQ�PRGHO�GH�SDUWLFL-
pació i control democràtic, 
tant institucional com del 
teixit associatiu i cultural i 
VRFLDO�G·XQ�WHUULWRUL�

Aquest model evitaria que 
l’educació es convertís en 
una corretja de transmissió 
de valors neoliberals?
Seria un element de resis-

WqQFLD�L�XQ�FRQWUDSqV�D�DL[z��
i al mateix temps un element 
de vertebració de noves al-
ternatives que reconnectaria 
DPE�OD�VRFLHWDW��+L�KD�XQ�HV-
tudi recent que demostra que 
HQ� DTXHOOHV� ]RQHV� GH� O·UHD�
Metropolitana on hi ha un 
teixit social i associatiu més 
ric hi ha més cohesió social i 
PHQ\V�IUDFjV�HVFRODU�

Això no té res a veure amb 
la política educativa de CiU.
&L8� ID� XQD� SROtWLFD� QHROL-

beral de baixa intensitat que 
KD�WUDFWDW�PROW�Ep�O·HVFROD�SUL-
YDGD��0·KDXULD�DJUDGDW�YHX-
re la posició de la Generalitat 
GDYDQW�GH�OD�OOHL�GH�O·HGXFDFLy�
del PP si no hagués estat pel 
WHPD� GHO� FDWDOj�� 'XEWR� TXH�
V·KL�KDJXpV�RSRVDW�

L’educació és un dels 
sectors que més ha patit les 
retallades.
/HV�UHWDOODGHV�HQ�HGXFDFLy�

que ha fet el govern català 
han estat en molts casos su-
periors a les que han fet al-
WUHV�JRYHUQV�DXWRQzPLFV��/D�
fórmula ha estat més alum-
nes per aula, menys mestres 
i menys personal de suport, 
L�DL[z�KD�IRPHQWDW�O·DXJPHQW�
GH�OD�GHVLJXDOWDW�VRFLDO�
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la veU del Carrer

Barcelona es rebel·la
Aires de revolta corren per la ciutat. I no és només l’efecte Can 

Vies, malgrat que sigui molt greu tot allò que ha succeït a Sants. 

Pensem en la majoria dels barris i en la seva gent, que pateix 

greument la crisi: atur, precarietat, salaris de misèria, famílies 

sense cap mena d’ingressos… I pensem en les retallades en 

GUHWV��VHUYHLV�S~EOLFV�L��HQ�GHÀQLWLYD��HQ�HO�GHVPDQWHOODPHQW�G·XQ�
(VWDW�GHO�%HQHVWDU�TXH�RIHUHL[�XQV�VHUYHLV�VRFLDOV�LQVXÀFLHQWV�L�
a voltes burocratitzats per a ràbia i impotència dels seus bons 

professionals.

Pensem en els nostres barris i en els equipaments 

llargament reivindicats, alguns retallats i d’altres tancats 

sense poder acomplir la seva funció social. I no oblidem 

tampoc velles i noves reivindicacions encara pendents per a 

uns barris i una ciutat que té habitatges públics buits i pisos 

en les mans especulatives dels bancs mentre pateix el drama 

dels desnonaments. Per no parlar de projectes urbanístics fets 

d’esquena als afectats i que obliguen el veïnat a mobilitzar-se.

Pensem en les entitats i col·lectius que no són reconeguts, 

que no reben prou informació per poder conèixer i opinar 

VREUH�DOOz�TXH�V·KD�SODQLÀFDW�DO�VHX�EDUUL��,�KL�SHQVHP�DUD�
TXH�O·$MXQWDPHQW�YRO�PRGLÀFDU�OHV�QRUPHV�GH�SDUWLFLSDFLy�
ciutadana i el reglament de funcionament dels districtes per, 

sota l’aparença de modernitat i una concepció molt limitada del 

dret a decidir, fer-ho tot plegat més virtual. La democràcia no 

ho és, o no és plena, si pretén esgotar o perdre entre burocràcies 

estèrils aquelles entitats amb responsabilitat crítica que creuen 

que la ciutadania no s’ha de limitar a votar cada quatre anys. 

No és menor el debat que la FAVB ha plantejat a l’Ajuntament 

davant d’un projecte de participació ciutadana que ni tan sols 

està a l’alçada de les ambicions del primer reglament... de 1986!

Cada cop són més els barris que diuen “Prou!”. I als que 

manen els molesta que la FAVB, que moviments socials com el 

veïnal, denunciïn que Barcelona s’està trencant. La trenquen 

els desequilibris; el fet de no prioritzar les necessitats dels 

barris i la seva gent. Però, és clar, per veure això cal viure-ho. 

I bona part dels que manen no viuen els barris. I els costa tant 

relacionar-se amb els moviments socials com reconèixer el 

FRQÁLFWH�XUEj�FRP�XQD�RSRUWXQLWDW�L�QR�FRP�XQ�SUREOHPD��/D�
seva cultura és una altra; no és de carrer, és de despatx. I des 

d’allí prioritzen els interessos dels lobbys i del poder econòmic, 

dels eixos comercials del luxe i del turisme. És contra aquest 

model de ciutat que Barcelona es rebel·la.

Tots som Can Vies
Des del Centre Social, entitat de-
gana dels moviments socials del 
barri de Sants, volem manifestar 
el nostre rebuig total al desallotja-
ment de Can Vies que s’ha produït 
avui 26 de maig de 2014.

Can Vies és també un centre 
social, creat pels joves del barri 
fa més de 17 anys, i amb qui hem 
conviscut, discrepat, debatut, tre-
ballat i, sobre tot, lluitat plegats 
en mil batalles per la millora del 

barri i per una societat més justa.
Els polítics que ens governen no 

solen haver viscut 17 anys al barri. 
De fet la majoria ni són veïns. I és 
per això que no poden entendre 
que més que un espai, Can Vies és 
un referent rebel a Sants, a Barce-
lona i al món.

A banda d’exigir responsa-
bilitats pel desmesurat cost de 
l’operatiu policial, volem explicar 
a tothom que l’Ajuntament no té 
cap pla concret ni cap necessitat 

a satisfer en el solar de Can Vies. 
És a dir, quedarà anorreat o con-
vertit en un solar per anys i anys, 
cosa que fa pales, encara més, lo 
arbitrari i innecessari de l’acció 
d’avui. Per això exigim a l’Ajun-
tament que mantingui l’històric 
HGLÀFL�GH�&DQ�9LHV��TXH�UHSDUL�HOV�
desperfectes causats i que el re-
torni als joves del barri.

Potser es pensen que amb 
l’acció d’avui s’han tret de sobre 
un problema. El que no saben és 

JOAN MOREJÓN

La veu de les
associacions
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la CaMbra FOsCa

Posar multes s’ha convertit en 
una mena “d’esport” municipal 
que es practica de manera 
habitual. Dos exemples ens 
obliguen a tancar a la Cambra 
Fosca les regidores Mercè Homs 
(Ciutat Vella) i Irma Rognoni 
(Nou Barris).
Com si no tingués problemes 
al seu districte, Mercè 
Homs es dedica a multar 
l’Associació de Veïns del 
Casc Antic per enganxar un 
cartell on s’anunciava un 
“Ranxo de Carnestoltes” (a 
la imatge de dalt). Un acte 
festiu  que convidava a la 
convivència veïnal. El precepte 
infringit, segons la multa,  és 
la normativa “per fomentar 
i garantir la convivència”. 
L’autoritat sancionadora és 
la regidora. No entenem res. 
Actes com el que proposava 
l’AV del Casc Antic són més 
necessaris que mai en aquestes 
barriades. Què pretén la 
regidora? Con s’ha d’entendre 
aquesta multa?
D’altra banda, la regidora 
de Nou Barris Irma Rognoni 
impedeix els debats sobre el 

projecte de reforma de la llei 
de l’avortament i s’absenta 
quan s’ha de votar. El passat 
8 de març la campanya “Nou 
Barris cabrejada” va organitzar 
un seguit d’actes per celebrar 
el Dia de la Dona Treballadora, 
entre els quals la realització 
G·XQD�IRWRJUDÀD�GH�OHV�GRQHV�
amb una pancarta que deia 
“Nosaltres parim, nosaltres 
decidim”, que es va col·locar 
a la base de l’estàtua de la 
República (a la imatge de 
baix). Un veí que va ajudar a 
col·locar-la va ser castigat amb 
una multa de 300 euros. Quan 
les entitats van demanar a la 
regidora que la retirés, es va 
negar rotundament. A Rognoni 
se la comença a conèixer a 
Nou Barris com “la regidora 
del no”. Seguint la lògica de 
l’ordenança “de civisme”, ¿per 
què no es va multar l’alcalde 
per posar la samarreta del 
Barça a l’estàtua de Colom? El 
moviment associatiu comença 
a pensar que s’està fent servir 
l’ordenança de civisme per 
reprimir la crítica i que les 
multes són polítiques.

Mercè Homs i Irma Rognoni

Raimond Blasi
No volíem tancar Raimond Blasi 
a la Cambra Fosca perquè, 
encara que s’ho mereixi, aquells 
que el coneixen ens deien que 
ho utilitzaria, amb el seu to 
victimista i perdonavides. Però 
la cosa ha arribat al límit. El 
passat 24 de maig el regidor es 
va amagar a sota de les pedres. 
Un cercavila anunciat i festiu 
volia acabar amb una jornada 
de portes obertes a la Fabra i 
Coats, denunciant que el districte 
ha impedit que el col·lectiu 

l’Harmonia gestioni el casal de barri. Aquella matinada, Blasi 
va ordenar canviar el pany i els veïns no van poder entrar. El 
regidor va omplir l’antiga fàbrica d’antiavalots, per dintre i 
per fora (els que estaven amagats a dintre es feien visibles 
a l’exterior gràcies a uns miralls juganers). No va passar res 
gràcies al seny del veïnat. Però ningú no dubta que va ser tota 
una provocació.

Corrupció de cada dia 
Diligències. Imputats. 
Detinguts. El llistat es va fent 
gran. Últimament, en relació 
amb les obres de l’AVE i amb 
la Marina del Port Vell. El 
tren d’alta velocitat es va 
adjudicar per 6.800 milions 
G·HXURV�L�HO�FRVW�ÀQDO�YD�VHU�
de 9.000. Hi ha trams en 
què l’increment de despesa 
va ser del 221%. Es treuen a 
concurs els contractes i les 
empreses rebaixen l’import 
per aconseguir-los. Després, 
alegrement, s’accepten uns 
sobrecostos escandalosos. 
Uns tenen enormes guanys 
i els altres s’emporten 
comissions o regals. Respecte 
DO�3RUW�9HOO��O·2ÀFLQD�$QWLIUDX�
de Catalunya ha obert una 

investigació sobre la Marina 
de luxe que està construint 
l’empresa Salamanca 
Nice. Les dades apunten 
que aquesta empresa està 
ÀQDQoDGD�DPE�GLQHUV�TXH�
provenen de paradisos 
ÀVFDOV��7RWV�UHFRUGHP�TXH�
el tinent d’alcalde Antoni 
Vives va viatjar a Mònaco i 
va presentar aquest projecte 
a bombo i plateret sense 
estar aprovat. S’han de 
castigar els corruptes i 
els corruptors. Que tornin 
els diners guanyats amb 
males arts i si cal, que se’ls 
engarjoli. Encara que després 
de la sentència de l’hotel del 
Palau, ho veiem fosc, com la 
Cambra.

que s’acaben de crear un malson. 
I nosaltres treballarem perquè 
aquest malson els sobrevisqui.

Avui més que mai #TotsSomCanVies
26 de maig de 2014

CENtRE SOCIAl dE SANtS

Can vies, l’alcalde 
i la gestió ciudadana
Vistes les recents declaracions de 
l’alcalde Xavier Trias, en el marc 
de la compareixença al respecte 
del fets de Can Vies, en la que s’ha 
esmentat la gestió cívica diferents 
vegades, volem manifestar:

Que no compartim l’ús política-
ment interessat de la fórmula de 
gestió cívica que l’alcalde ha fet. 
Que no concebem la gestió ciuta-
dana com una fórmula contrària a 
l’autogestió dels Centres Socials 
Ocupats, sinó que ambdues són 
formes diferents de gestionar co-
munitàriament iniciatives socials.

Volem recordar que l’Ajunta-
ment no ha iniciat, en cap cas, els 
projectes de gestió cívica, sinó que 
després de molta persistència ciu-
tadana ha acabat reconeixent-los; 
l’origen d’aquesta fórmula rau 
únicament en la ciutadania i en 
cap cas se’n hauria de fer mèrit 
l’administració.

El compromís i el diàleg que ha 
esmentat l’alcalde s’ha de veure 
en la pràctica quotidiana, i aques-
ta, a dia d’avui, ens demostra que 
els nous projectes de gestió ciuta-
dana que demanen ser reconeguts 
com La Flor de Maig del Poblenou 
o el projecte de l’Harmonia a Sant 
Andreu, no ho han tingut fàcil: els 
primers han hagut d’actuar amb 
una ocupació després que se’ls 
tanquessin les portes d’un projecte 
que estava en funcionament i els 
segons pateixen la decisió política 
d’exclusió de la possibilitat de ges-
tionar el casal que ja fa vuit anys 
que demanen i en el disseny del 
qual van participar activament.

Senyor alcalde, ha d’entendre 
que la ciutadania demana auto-
nomia en la gestió i no tutelatge; 
dialogar oferint opcions temporals 
o cogestions disfressades no és di-
alogar. La ciutadania té unes ne-
cessitats que es resolen gestionant 
directament la seva vida comuni-
tària i aquestes necessitats no es 
poden tapiar ni enderrocar: hi se-
guiran sent i trobaran el seu punt 
de fuga. És una greu disfunció de 
l’administració fer-ne oïdes sordes 
o dinamitar projectes que ja fun-
cionen.

Estem convençuts que en 
aquesta ciutat hi ha d’haver espais 
per a l’autogestió i l’autoorganit-
zació ciutadana, dins i fora del pa-
raigües de l’administració pública, 
i han de ser facilitats o tolerats i 
respectats per aquesta.

Ja és hora que l’administració 
treballi com a garant i administra-
dor dels recursos públics i deixi a 
la comunitat gestionar-los trans-
parentment, sí, responsablement 
també, però sense tutelatges. Serà 
aleshores que demostrarà que hem 
superat l’immaduresa institucional 
de la transició i que s’ha entès que 
ningú més que la comunitat sap 
què necessita.

Volem comunicar la nostra indig-
nació per l’ús institucional que s’es-
tà fent de la gestió ciutadana, ja 
que és una tasca de responsabilitat 
veïnal pública de llarg recorregut 
que es mereix un respecte i no ser 
recurs per a l’oportunisme polític.

Volem donar suport al projec-
te de Can Vies i mostrar la nostra 
solidaritat amb totes les persones 
que han participat en les manifes-
tacions de suport.

28 de maig de 2014
PlAtAfORMA dE GEStIÓ 

CIutAdANA dE 9bARRIS

RBA i el pensament únic

La situació creada amb la censura 
per part de l’empresa RBA, editora 
de la revista El Jueves, de la 
portada dedicada a l’abdicació del 
Rei amb la destrucció de 60.000 
exemplars i el canvi unilateral 
de portada passant per sobre de 
l’equip periodístic és absolutament 
demencial. La mateixa empresa 
que va donar suport als seus 
treballadors quan el jutjat va 
censurar i retirar altra portada 
dedicada a la monarquia ara passa 
pel tub del pensament únic per a 
escarni general. Veient la portada 
vetada -gens “ofensiva”, molt 
“política”- tothom es pregunta a 
quines pressions respon aquesta 
autocensura. I, directament, en 
quin país vivim i quins mitjans de 
comunicació tenim. La destrucció 

dels exemplars ens transporta a 
les maneres de fer de la dictadura 
franquista. I la pràctica unanimitat 
de tota la premsa nacional al 
voltant de les bondats del canvi de 
Rei fa angúnia i por i posa els pèls 
de punta. Per als que fem Carrer 
el sentiment és de molta tristesa 
i de solidaritat amb els dibuixants 
que han dit prou i han marxat, per 
decència i responsabilitat, deixant 
el lloc de treball que els donava 
de menjar. Coneixem de prop les 
dures situacions que han hagut de 
VXSRUWDU�ÀQV�D�DUULEDU�D�DTXHVW�
punt de no retorn. Però més enllà 
de les situacions personals, allò 
que perdem -una de les poques 
publicacions crítiques que encara 
resistien- suposa tot un cop contra la 
llibertat d’expressió.
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La memòria és un combat de futurlluíS RAbEll

presideNt de la favb

F
a unes setmanes, el nostre 

company i responsable de 

Carrer Marc Andreu pre-

sentava a la Facultat de Ge-

RJUDÀD�L�+LVWzULD��D�OD�8%�GHO�5DYDO��
la seva tesi doctoral sobre el sorgi-

ment de la Favb i el paper del mo-

viment veïnal barceloní en els anys 

decisius del crepuscle del franquis-

me i la transició democràtica. El re-

coneixement acadèmic -el treball ha 

estat rebut cum laude�� FHUWLÀFD� OD�
qualitat de la recerca sobre aquest 

convuls període. El seu interès va 

molt més enllà, però, de l’àmbit uni-

versitari.

Efectivament. Vivim un canvi 

d’època tal volta tan transcendent 

com el dels anys en què s’endinsa 

el treball de Marc Andreu. Assis-

tim a l’esgotament del règim sorgit 

d’aquell pols entre les forces que 

havien sostingut la dictadura -o que 

havien prosperat a la seva ombra tot 

i les discrepàncies, com bona part de 

la burgesia catalana- i uns renovats 

moviments socials i urbans entre els 

quals destacava, per la seva força 

i singularitat, el moviment veïnal. 

Les arrels eren llunyanes: la histò-

rica vaga de tramvies de l’any 1951 

i, potser més enrere encara, una pe-

renne tradició rebel i llibertària que 

sembla estar inscrita en l’ADN de la 

ciutat. Però fou sobretot en el decurs 

dels anys seixanta i setanta del se-

gle XX, amb l’empenta d’una nova 

immigració i enmig d’un desenvolu-

pament urbà caòtic i ple de mancan-

ces, paral·lelament al renaixement 

del moviment obrer, quan va anar 

emergint un nou actor social de la 

mà de les associacions veïnals. La 

tesi mostra el paper cabdal d’un fe-

nomen capaç de fer caure alcaldes 

franquistes -començant pel mateix 

Porcioles-, que va aturar el Pla de la 

5LEHUD�L�FRQGLFLRQDU�HO�3OD�*HQHUDO�
Metropolità encara vigent, i que va 

marcar durant molts anys, des del 

mandat de l’últim alcalde del règim 

ÀQV�DOV� FRQVLVWRULV�GHPRFUjWLFV�� OHV�
agendes municipals i la transforma-

ció de la ciutat amb la petja reivin-

dicativa i les aspiracions de progrés 

de les classes subalternes.

Més que “oblidada”, es tracta 

d’una història voluntàriament ig-

norada i menystinguda. La Favb 

constituïda el 1972 a partir d’asso-

ciacions de comerciants -conciliado-

UHV� R� DÀQV� DO� UqJLP�� OD� )HGHUDFLy��
aleshores amb Joan Gaspart com a 

membre destacat de la seva Junta, 

va rebutjar prendre posició davant 

l’execució de Puig Antich-, seria ben 

aviat hegemonitzada per les comba-

tives associacions de barri. La tesi 

de Marc Andreu subratlla el paper, 

capdavanter en relació al conjunt 

de l’Estat espanyol, del moviment 

veïnal barceloní en la lluita per les 

OOLEHUWDWV�� ÀQV� DO� SXQW� GH� IHU� GH� OD�
transició a Catalunya una “ruptura 

democràtica”. El retorn de Tarra-

dellas i el restabliment de la Gene-

ralitat, concessió dels franquistes 

reformistes per evitar un desbor-

dament del procés, no deixa de ser, 

VLJQLÀFDWLYDPHQW��O·~QLF�HOHPHQW�GH�
connexió amb les velles institucions 

UHSXEOLFDQHV�� 1R� PHQ\V� VLJQLÀFD-

tivament, les eleccions municipals 

QR� IRUHQ�FRQYRFDGHV�ÀQV�TXH�HOV� Ot-
mits de la transició no van quedar 

pactats entre els hereus de la dicta-

dura i l’oposició democràtica, amb 

l’adopció de la Constitució de 1978 

i l’acceptació de la Monarquia. La 

força dels moviments veïnals a les 

principals ciutats era tal que unes 

eleccions locals, celebrades “quan 

tocava”, haguessin donat un triomf 

aclaparador de les esquerres, tras-

balsant tots aquests plans. Les elits 

dirigents, inquietes, miraven de 

reüll cap a la revolució portuguesa 

que, a l’abril de 1974, havia posat 

À� D� OD� GLFWDGXUD�PpV� YHOOD� G·(XUR-
pa. No fou casual que la Constitució 

espanyola, alhora que reconeixia el 

SDSHU�GH�VLQGLFDWV��SDUWLWV�L�ÀQV�L�WRW�
associacions de consumidors, igno-

rés deliberadament les associacions 

veïnals.

Després d’haver jugat un paper 

de primer ordre en moments crítics, 

prenent el relleu de l’Assemblea 

de Catalunya i fent de “paraigües” 

OLa tesi de Marc Andreu subratlla el 
paper capdavanter del moviment veïnal 
barceloní en la lluita per les llibertats, 
ÀQV�D�IHU�GH�OD�7UDQVLFLy�XQD�¶UXSWXUD·

PERE MONéS

Concentració de veïns per protestar de les esquerdes perilloses d’alguns pisos del Besòs, 1977

de mobilitzacions històriques -com 

la manifestació del 8 de febrer de 

1976, convocada sota el lema de 

Llibertat, Amnistia, Estatut d’auto-
nomia-, la Favb toparia de seguida 

amb els plantejaments restrictiu 

dels nous ajuntaments democràtics 

pels quals tant havia lluitat. Així, 

per a l’alcalde socialista Narcís Ser-

ra, el moviment veïnal pertanyia al 

passat: corresponia als partits, legi-

timats per les urnes, manar. A més 

de trenta anys de distància, resulta 

commovedor rellegir les declaraci-

ons de la Favb reivindicant el paper 

dels moviments socials i explicant 

que “la democràcia no es redueix a 

votar cada quatre anys”.

És impossible resumir en unes 

poques ratlles el llarg camí recor-

regut des d’aleshores. Marc Andreu 

KR�HYRFD�DO�ÀQDO�GHO�VHX�WUHEDOO��DV-
senyalant com, a través de diferents 

etapes, la Favb ha mantingut gelo-

sament el seu esperit crític i la seva 

autonomia, aixoplugant manifesta-

cions dissidents -contra l’OTAN-, 

obrint-se a nous moviments urbans 

-com els okupes- o “matant el Cobi” 

en ple consens olímpic; val a dir, 

actuant amb pragmatisme a favor 

dels interessos dels barris, però dis-

tanciant-se dels trets neoliberals 

que, cada cop més, han anat mar-

cant el devenir de la ciutat, globa-

litzada i cobejada pels grans lobbys 

i els especuladors. La recuperació 

d’aquesta memòria revesteix avui 

una insospitada importància. El 

model de Barcelona, colpida per 

les desigualtats i les injustícies, 

però bullint també de resistències 

socials i iniciatives, està en dispu-

ta. Com és ple d’incerteses el futur 

del país, enmig d’una crisi terminal 

dels consensos de la transició. Deci-

GLGDPHQW��OD�PDJQtÀFD�WHVL�GH�0DUF�
Andreu ha de transcendir al gran 

públic sota la forma d’un llibre. El 

necessitem. Possible en aquesta 

conjuntura, una nova embranzi-

da de les classes populars cap a la 

ciutat democràtica ha de beure en 

les fonts d’una rica experiència que 

ens cal recuperar. Ni nostàlgia, ni 

arqueologia del nostre moviment. 

L’investigador rigorós parla amb 

l’accent de l’activista compromès. 

Descrivint el passat, la ploma sem-

bla impacientar-se davant les pà-

gines en blanc que la història ens 

apressa d’escriure. La memòria és 

un combat pel futur.

Maragall, utilizado

MARIA EuGENIA IbáñEz

www.lamentable.org, 20 de maYo de 2014

No se merecía eso. Pasqual Maragall no merecía que su 

imagen, su carisma y su nombre fueran utilizados por un 

partido político a falta de 10 escasos días para las eleccio-

nes europeas. No merecía que le subieran a una tribuna 

y le sentaran mientras oradores interesados especulaban 

sobre su presencia en el acto. No merecía que con la mira-

da perdida le abrazara el secretario general de un partido 

político en el que nunca militó y en el que está por ver si 

hubiera militado en el caso de no padecer Alzheimer desde 

2007. No merecía que por cuatro malditos votos se le vin-

culara tan sibilinamente a una campaña electoral.

A estas alturas, Pasqual Maragall ya no pertenece a 

ninguna sigla. Pertenece a la memoria de los barceloneses, 

de los catalanes, que admiraron en él las virtudes, y tam-

bién los defectos, que los ciudadanos pueden respetar en la 

FODVH�SROtWLFD��8QD�FODVH�SROtWLFD�HQ�FRQFUHWR�TXH�HO�GRPLQ-

go, en un lamentable mitin, cayó en el error de pensar que 

una victoria electoral bien permite la manipulación de una 

ÀJXUD�KLVWyULFD�

OUna nova embranzida de les classes 
populars cap a la ciutat democràtica 
ha de beure en les fonts d’una rica 
experiència que ens cal recuperar

REdACCIÓ

Miquel Caminal (Barcelona, 1952-

2014) va morir el 23 de maig i reposa 

ja al costat de la seva companya Anna 

Alabart, que ens va deixar el Nadal 

del 2012. Catedràtic de Ciència Políti-

FD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD�L�SUL-
mer director del Memorial Democrà-

tic, Caminal va ser un dels membres 

fundadors de la gestora de l’Associació 

de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, 

TXH�HO������HO�JRYHUQDGRU�FLYLO�5RGROIR�
Martín Villa es va negar a legalitzar. 

Doctorat amb una monumental tesi 

VREUH� HO� OtGHU� GHO� 368&� UHSUHVDOLDW�
per l’estalinisme Joan Comorera i es-

pecialitzat en l’estudi del catalanisme, 

l’esquerra, la qüestió nacional i el fe-

deralisme, Caminal era una persona 

intel·lectualment tan capaç com cu-

riosa i oberta. I sempre compromesa, 

El llegat de Miquel Caminal

tant pels seus anys de militància al 

368&�L�D�,&9�FRP�HQ�OD�JHVWLy�XQLYHU-
sitària. Per no parlar ja de la passió 

amb la que va asumir tirar endavant 

els treballs preliminars d’anàlisi del 

nou Estatut de Catalunya i les políti-

ques de foment de la memoria demo-

cràtica durant el Govern d’esquerres a 

la Generalitat. Esperonat sempre per 

l’Anna Alabart, mai va oblidar la seva 

proximitat al moviment veïnal i des 

del Memorial Democràtic va impulsar 

l’estudi i la recuperació de la memò-

ria veïnal. No és estrany, doncs, que 

la darrera tasca acadèmica que assu-

mís fos la presidència del tribunal de 

la tesi doctoral de Marc Andreu sobre 

la història de la FAVB. El càncer que 

patia li va impedir a última hora jut-

jar-la, però explicava satisfet que era 

un bon homenatge a l’Anna i a la me-

mòria veïnal.
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El popular zoo de Barcelona, situat fa 
més de 100 anys al parc de la Ciutadella, 
pateix problemes d’envelliment i 
afronta un desenvolupament futur el 
plantejament del qual s’ha posat en 
entredit pels treballadors, part de la 
ciutadania i els barris afectats

El Zoo de Barcelona

mARtA gumà

presidenta de depana, lliga per la 

defensa del patrimoni natural

luny d’encetar un debat sobre la 

conveniència de tenir o no zoolò-

gics o de si ens agraden o no, és 

important atenir-se a la realitat del nos-

tre entorn on els zoos són quelcom proper 

a tots els ciutadans i especialment als 

més petits que senten una atracció gaire-

bé innata pels animals. Dit això, es fa ne-

cessari conèixer algunes dades i formular 

DOJXQHV�UHÁH[LRQV�TXH�HQV�DMXGLQ�D�WHQLU�
una visió crítica i constructiva sobre els 

zoos.

Segons les dades publicades al seu 

web, el Pac zoològic de Barcelona allot-

MD�HQ������KHFWjUHHV�������H[HPSODUV�GH�
PpV�GH�����HVSqFLHV�GH�IDXQD�L�UHS�FDGD�
any més d’un milió de visitants.

El que no ens expliquen és quines són 

les condicions de vida de tots els animals 

que romanen a les seves instal·lacions i 

si s’acompleixin els requisits de manteni-

ment en captivitat que, d’alguna manera, 

puguin garantir-ne el benestar. Tampoc 

no ens diuen exactament quantes de les 

espècies presents al zoo estan en perill 

d’extinció i també desconeixem el nom-

bre d’animals que emmalalteixen, quines 

en són les causes i quantes morts es pro-

dueixen a l’any, per exemple. Per tant, 

es plantegen massa interrogants sobre 

qüestions que afecten molts animals que, 

D�SDUW�GH�SHUWjQ\HU�D�HVSqFLHV�GH�OD�ELRGL-
versitat del planeta, són éssers sensibles 

L�TXH�VHQWHQ��WDO�L�FRP�HOV�GHÀQHL[�O·DUWL-
FOH����GHO�7UDFWDW�GH�/LVERD�GHO�������WH[W�
OHJDO�TXH�DWRUJD�SHUVRQDOLWDW�MXUtGLFD�D�OD�
Unió Europea en aquests temes. A més 

en un centre com aquest, de titularitat 

pública municipal, la transparència sem-

SUH�KD�GH�VREUHVRUWLU�HQ�OD�VHYD�JHVWLy�

Avorrits amunt i avall de la gàbia

/D�VHQVDFLy�TXH�KRP�SRW�WHQLU�TXDQ�DFD-

ba la seva visita al Zoo de Barcelona és 

que no milloren excessivament les coses, 

MD�TXH�PROWHV�GH�OHV�LQVWDOÃODFLRQV�HV�PDQ-

tenen més o menys iguals, la qual cosa es 

tradueix en un malestar manifest per a 

molts dels animals, que l’expressen amb 

SDVVHMRV�FRQVWDQWV�DPXQW�L�DYDOO�GH�OD�Jj-

bia, com és el cas de molts felins, i que no 

és una altra cosa que un símptoma clar 

de trastorns psicològics. També podem 

observar en molts casos “l’avorriment” 

TXH�SUHVHQWHQ�HOV�DQLPDOV��MD�TXH�QR�KHP�
G·REOLGDU�TXH�HQ�OOLEHUWDW�SDVVHQ�OD�PDMRU�
SDUW�GH�OHV�KRUHV�GHO�GLD�FHUFDQW�DOLPHQW��
Tanmateix, altres animals com determi-

QDWV�SULPDWV��DXV�R�HOV�KLSRSzWDPV�KDQ�
millorat substancialment quant a les se-

ves instal·lacions.

$�WDO�HIHFWH�MD�O·DQ\������OD�8QLy�(X-

URSHD�YD�SURPXOJDU�OD�'LUHFWLYD���������
CE relativa al manteniment d’animals 

salvatges als parcs zoològics.

9DO� D� GLU� TXH� D� (XURSD� KHP� WULJDW�
força anys més que als EEUU en ado-

nar-nos que cal tenir els animals en unes 

condicions de manteniment en captivitat 

TXH�YDQ�PpV�HQOOj�GHO�PHU�DFRPSOLPHQW�
GH�OHV�QRUPHV�KLJLqQLTXHV�L�VDQLWjULHV�

/·(VWDW�(VSDQ\RO�YD�WUDQVSRVDU�DTXHV-
ta directiva en forma de llei al país tard i 

denotant poc interès amb un text que no 

era més proteccionista per als animals. 

Una altra mostra d’aquesta manca de 

preocupació per l’estat dels zoològics es-

SDQ\ROV� YD� VHU� OD� YXOQHUDFLy� VLVWHPjWLFD�
per part del Ministeri de Medi Ambient 

G·DTXHVWD� QRUPDWLYD� OHJDO� ÀQV� TXH� XQD�
queixa interposada a la Comissió Europea 

per part de la plataforma INFOZOOS, de 

la qual Depana en formava part, va obli-

gar Espanya a fer els deures. A partir 

d’aquell moment es va instar les comuni-

tats autònomes a fer algunes inspeccions 

que no van  representar tampoc un canvi 

substancial en el panorama dels zoos del 

nostre país, que inclou el de Barcelona.

(Q�DTXHVW�FRQWH[W�SRGHP�DÀUPDU�TXH��
actualment, els pilars on se sustenta 

l’existència dels zoològics són la conser-

vació de les espècies, l’educació ambi-

HQWDO� L� OD� UHFHUFD� FLHQWtÀFD�� 5HSDVVHP��
doncs, aquests aspectes en el zoo de la 

nostra ciutat.

Tota una vida en captivitat

(Q� O·jPELW� GH� OD� FRQVHUYDFLy�� HO� =RR� GH�
%DUFHORQD�FRPSWD�DPE�PROWV�PpV�SURMHF-
WHV�GH�FRQVHUYDFLy�́ H[�VLWXµ��VLJQLÀFD�FRQ-

servar els animals en el propi recinte del 

SDUF�PLWMDQoDQW�OD�FULD�HQ�FDSWLYLWDW��TXH�
“in-situ” (protegir les espècies en el seu 

HFRVLVWHPD�RULJLQDUL���$L[z�VLJQLÀFD�TXH�
malgrat que se centrin enormes esforços 

en afavorir la reproducció dels animals, 

si aquests no poden ser reintroduïts en 

el medi natural ens trobem davant una 

gran reserva d’animals que neixen, crei-

xen i moren en captivitat. I tot i que es 

compta amb un important banc de teixits 

GH�PROWV�DQLPDOV��SRW�VHPEODU�LQVXÀFLHQW�
la tasca del nostre zoo per a la conserva-

ció anomenada in situ, si sempre basen 

els seus èxits en la reintroducció de la 

JDVHOD�'RUFD��XQD�HVSqFLH�RULJLQjULD�GHO�
QRUG�G·IULFD���(V�WUREHQ�D�IDOWDU�PpV�VL-
nergies i col·laboracions amb els centres 

de recuperació de fauna autòctona (la del 

QRVWUH� SDtV�� DL[t� FRP� DPE� OHV� GLYHUVHV�
ONGs, tant conservacionistes com defen-

sores dels animals.

Un altre aspecte clau en la conserva-

ció de les espècies és treballar pel benes-

tar dels animals.

/·HWRORJLD�KD�DYDQoDW�PROW�HQ�HOV�GDU-
UHUV� DQ\V� L� OHV� DVVRFLDFLRQV� FLHQWtÀTXHV�
de zoològics promouen protocols sobre 

programes anomenats d’enriquiment 

ambiental, comportamental, etc. per afa-

vorir les pautes de comportament natu-

ral dels animals, la seva adaptació a la 

captivitat i el seu benestar. Tot i així ara 

el tema de l’èxit de la reintroducció con-

tinua sent una quimera inabastable en 

OD�PDMRULD�GH�PDPtIHUV��SULPDWV�� IHOLQV��
HOHIDQWV��yVVRV��HWF����eV�SHU�DL[z�TXH�HV�
podria qüestionar que el zoo de Barcelo-

na tingui tantes espècies d’aquest tipus 

de fauna en la seva “col·lecció”, com ells 

l’anomenen. I també és de lamentar que 

molts dels seus animals no gaudeixin 

d’un nivell òptim de benestar. De forma 

LQDXGLWD� VHPEOD� TXH� XQD� SUjFWLFD� DQR-
menada “culling”, que consisteix en el 

VDFULÀFL� VLVWHPjWLF� GHOV� DQLPDOV� ´H[FH-

dents”, és promoguda per una d’aquestes 

associacions, l’EAZA (Associació Europea 

GH�=RRV� L�$TXDULV���(O� WHPD�YD� HVFODWDU�
TXDQ�HO�]RR�GH�&RSHQKDJXHQ�YD�PDWDU�L�
esquarterar públicament una girafa de 

dos anys per evitar la consanguinitat si 

en un futur s’aparellava amb altres gira-

fes. Si els animals crien en excés o no re-

VXOWHQ� LQWHUHVVDQWV�JHQqWLFDPHQW��KL�KD�
DOWUHV�PDQHUHV�GH�´JHVWLRQDU�KRµ�

Tornant al nostre zoo, cal apostar per 

reduir el nombre d’espècies i prioritzar la 

fauna autòctona. Es podrien redistribuir 

els pressupostos previstos per a l’amplia-

ció de determinades instal·lacions i l’ad-

quisició de nous exemplars, redirigint-los 

D�O·DFROOLGD�L�UHKDELOLWDFLy�G·H[HPSODUV�GH�
la nostra fauna que sovint saturen els 

centres de recuperació catalans, i més en 

aquesta època de crisi i de retallades.

(Q� HO� SOjQRO� GH� O·HGXFDFLy� DPELHQWDO��
VL�HV� WLQJXHVVLQ�PDMRULWjULDPHQW�HVSqFLHV�
DXWzFWRQHV��V·DIDYRULULD�XQ�PDMRU�FRQHL[H-
ment dels animals que poblen casa nostra, 

TXH�VyQ�PROWV�L�WDPEp�Q·KL�KD�G·DPHQDoDWV�
5HVXOWD� SDUDGR[DO� TXH� HOV� QRVWUHV� LQ-

IDQWV� L� MRYHV� UHFRQHJXLQ� SHUIHFWDPHQW� OD�
PDMRULD�G·DQLPDOV�GH�PROWV�FRQWLQHQWV�L�HQ�

L

El zoològic, una visió crítica i constructiva

OEs podrien redistribuir 

els pressupostos previstos 

per a ampliacions i noves 

adquisicions cap a l’acollida 

d’exemplars autòctons

IgnASI R. REnOm

Els més petits senten una atracció garirebé innata pels animals

ODesconeixem les condicions 

de vida de tots els animals, 

quantes espècies estan en 

perill d’extinció o el nombre 

d’animals que emmalalteixen
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canvi no siguin capaços de conèixer el nom 

de més d’un o dos ocells de la nostra fauna.

Un zoològic al segle XXI?

/D�FDUWHOOHULD�pV�SRF�HQJUHVFDGRUD�SHU�DO�
YLVLWDQW� L� pV� KDELWXDO� YHXUH� FRP� DTXHVW�
DFRVWXPD� D� FROSHMDU� HOV� YLGUHV� GH� OHV�
instal·lacions per provocar algun canvi 

de postura en els animals i aconseguir 

així una estona d’entreteniment. I això és 

UDGLFDOPHQW�HO�TXH�QR�KD�GH� MXVWLÀFDU� OD�
UDy�GH�VHU�G·XQ�]RROzJLF�GHO�VHJOH�;;,��/D�
visita a un zoològic, com el de Barcelona, 

HV�PRVWUD�FODUDPHQW�LQHÀFLHQW�FRP�D�HLQD�
per augmentar la consciència sobre la pro-

EOHPjWLFD� GH� OD� SqUGXD� GH� ELRGLYHUVLWDW��
No és més efectiva per fomentar la sensi-

bilitat de les persones que el fet de veure 

un documental de natura o llegir revistes 

naturalistes. Tan sols és més atraient per 

la fascinació que suposa tenir els animals 

tan a prop, però res més. I aquesta expe-

riència és similar si visites un santuari 

d’animals.  El ritme d’extinció d’espècies 

L�GH�SqUGXD�G·KjELWDWV�QR�KD�GHL[DW�G·DFFH-
lerar-se per més zoològics que s’obrin.

4XDQW�D�OD�UHFHUFD�FLHQWtÀFD��XQ�DVSHF-
te molt positiu a destacar és el programa 

de beques del zoo de Barcelona. Mirant el 

seu web, però, veiem que ens els darrers 

anys l’apartat de subvencions és buit. 

Això ens fa pensar en un dels mals en-

dèmics del nostre país quant a la manca 

crònica de dotació de recursos econòmics 

necessaris per a l’anomenada I+D. El zoo 

també treballa activament per la recu-

peració de fauna autòctona amenaçada, 

com és el cas del Fartet o la Trenca.

Propostes de futur

/·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�YD�DQXQFLDU�
públicament el novembre de l’any passat 

a La Vanguardia�TXH�FRQVWUXLUj�XQ�YLDO�
TXH�WUDYHVVDUj�HO�SDUF�GH� OD�&LXWDGHOOD��
passant pel costat del Parlament de Ca-

talunya i dividint el zoo en dos (amb una 

GHVSHVD�HVWLPDGD�GH���PLOLRQV�G·HXURV���
(V�FRQVWUXLUj�XQD�SDVVDUHOÃOD�TXH�FRPX-

QLTXL� OHV� GXHV� jUHHV� GLYLGLGHV�� $TXHVW�
SURMHFWH�XUEDQtVWLF�VHPEOD�UHVSRQGUH�PpV�
a condicionants turístics que no pas a la 

conservació de les espècies. Els treballa-

GRUV�GHO�]RR�KDQ�HQGHJDW�XQD�FDPSDQ\D�
FRQWUD� DTXHVW� SURMHFWH� SHUTXq�� VHJRQV�
GLXHQ��HV�UHGXLUj�O·HVSDL�SHU�DOV�DQLPDOV��
HOLPLQDUj�LQVWDOÃODFLRQV��L�HQ�FRPSURPH-
WUj� HO� EHQHVWDU� L� OHV� IXWXUHV� LQYHUVLRQV��
$OKRUD� GHQXQFLHQ� TXH� V·KDQ� LJQRUDW� OHV�
opinions de les entitats culturals, associ-

DFLRQV�YHwQDOV��FRP�OD�)DYE�TXH�V·KD�DG-

KHULW�D�OD�FDPSDQ\D��L�LQVWLWXFLRQV�DIHF-
WDGHV�� (O� SURMHFWH� QR� VHPEOD�� SHU� WDQW��
XQD�UHLYLQGLFDFLy�KLVWzULFD�GHOV�YHwQV�WDO�
i com addueix el consistori.

Una altra novetat, aquesta publicada 

enguany, és l’ampliació prevista de les 

LQVWDOÃODFLRQV�GHOV�GRÀQV� L�HQ� OD�TXDO�HV�
preveu en un futur suspendre l’especta-

FOH�DPE�GRÀQV��$FWXDOPHQW�KL�KD�VLV�GR-
ÀQV�D� OHV� LQVWDOÃODFLRQV�GHO�GHOÀQDUL�GHO�
zoo de Barcelona, quatre mascles i dues 

femelles de l’espècie Tursiops truncatus 

R� 'RIt� 0XODU�� /D� SLVFLQD� RQ� V·DOORWJHQ�
YD� VHU� FRQVWUXwGD� DOV� DQ\V� ���� SHU� OD�
TXDO� FRVD� KD� TXHGDW� WRWDOPHQW� REVROHWD�
i ni contempla els requeriments estricta-

ment necessaris per mantenir cetacis en 

FDSWLYLWDW� TXH� KDQ� GHVHQYROXSDW� SDwVRV�
FRP� ,WjOLD�� %UDVLO� L� HO� 5HJQH� 8QLW�� &DO�
remarcar que una llarga llista de països 

HXURSHXV� KDQ� FODXVXUDW� GHÀQLWLYDPHQW�

HOV�VHXV�GHOÀQDULV�L�KDQ�SURKLELW�OD�FDS-

tivitat de cetacis.

(OV�GRÀQV�GHO�=RR�GH�%DUFHORQD�DFWXHQ�
HOV�����GLHV�GH�O·DQ\�L�IDQ�HQWUH���L���DFWX-

DFLRQV�GLjULHV��VHJRQV�O·qSRFD�GH�O·DQ\���$�
DL[z�KHP�GH�VXPDU�TXH�HO�]RR�RUJDQLW]D�
IHVWHV� G·DQLYHUVDUL� DPE� HOV� GRÀQV�SHU� D�
QHQV��QHQHV� L� DGXOWV�� FREUDQW����� HXURV�
SHU�XQ�JUXS�GH����DVVLVWHQWV��7DPEp�V·RU-
ganitzen tallers d’estiu on els nens poden 

tenir contacte directe amb els animals.

Dels quasi trenta minuts que dura 

la funció, es dedica un minut i escaig a 

informar el públic que llençar bosses de 

SOjVWLF�DO�PDU�FRQWDPLQD��TXH�HO�GRIt�HVWj�
en perill, que no posen ous i poca cosa 

PpV�VREUH�HGXFDFLy�DPELHQWDO��/D�PDMRU�
part de l’espectacle consisteix en el llan-

çament de pilotes al públic, esquitxades 

d’aigua, salts, el bany dels ensinistradors 

DPE�HOV�GRÀQV��HWF��7RW�DL[z�DPE�XQD�P~-

VLFD� G·HQWUH� ��� L� ���� GHFLEHOV�� ¢$TXHVWD�
és l’aportació del zoo de Barcelona a la 

FRQVHUYDFLy�GHOV�GRÀQV�L�GHOV�HFRVLVWHPHV�
marins on viuen?

Cal afegir que darrerament s’estan 

duent a terme operacions de manteni-

ment del zoo de Barcelona a les nits i 

TXH�HO�WDOOHU�GH�UHSDUDFLRQV�HV�WURED�MXVW�
DO� FRVWDW� GHO� GHOÀQDUL�� IHW� TXH� SHUWRUED�
aquests animals de forma absolutament 

LQMXVWLÀFDGD�
(OV� GRÀQV� VyQ� pVVHUV� H[WUHPDPHQW�

intel·ligents i sensibles. Mostra d’això és 

OD�GHFODUDFLy�TXH�YD�VRUJLU�O·DQ\������D�OD�
reunió anual de l’Associació Americana 

SHU�O·$YHQo�GH�OD�&LqQFLD��$$$6��D�9DQ-

FRXYHU��&DQDGj��OD�FRQIHUqQFLD�PpV�JUDQ�
del món de la ciència. Anys d’investigació 

GHPRVWUHQ� TXH� WDQW� GRÀQV� FRP� EDOHQHV�
tenen cervells grans i complexos i un ni-

YHOO�G·DXWR�FRQVFLqQFLD�VLPLODU�DO�GHOV�KX-

PDQV��$TXHVWV�GHVFREULPHQWV�KDQ�SRUWDW�
als experts a concloure que, encara que 

HOV�GRÀQV�L�OHV�EDOHQHV�QR�VyQ�KXPDQV��Vt�
que podien ser considerats com a perso-

QHV�HQ�XQ�VHQWLW�ÀORVzÀF��OD�TXDO�FRVD�Wp�
implicacions de llarg abast.

'HSDQD� pV� FRQWUjULD� D� OD� FDSWLYLWDW�
GHOV� FHWDFLV� L� MD� YD� HQGHJDU� XQD� FDP-

SDQ\D� O·DQ\� ������ TXDQ� HO� FRQVLVWRUL�
G·DOHVKRUHV�SUHWHQLD�XELFDU� HO� ]RR�PDUt�
a la zona del Fòrum ocupant un impor-

tant espai marítim-terrestre de domini 

públic, la qual cosa resultava inaccep-

table. Així mateix es va denunciar l’es-

SHFWDFOH�GHOV�GRÀQV��HV�UHFODPj�TXH�IRV-
sin tractats de la mateixa manera que 

els primats. Aquesta campanya va ser 

UHFRO]DGD� SHU� LQÀQLWDW� G·HQWLWDWV� HFROR-

gistes, així com una important part de 

OD�FRPXQLWDW�FLHQWtÀFD�QDFLRQDO� L� LQWHU-
nacional. Ara, sembla que algunes coses 

comencen a canviar, en aquest sentit, al 

zoo de Barcelona. No obstant, Depana 

SODQWHMD� DOJXQV� LQWHUURJDQWV� FRP�� ¢3HU�
TXq� HVSHUDU� WDQW� GH� WHPSV� ��� DQ\V�� D�
suspendre l’espectacle? Si el model pre-

VHQWDW�pV�XQD�SLVFLQD�TXH�HVWDUj�REHUWD�
SHUPDQHQWPHQW� DOV� YLVLWDQWV�� ¢SHUPH-

WUj� DL[z� TXH� HOV� DQLPDOV� SXJXLQ� WHQLU�
el seu espai de descans necessari, sense 

LQWURPLVVLRQV� GHO� S~EOLF"� ¢1R� DFDEDUj�
VHQW� DTXHVW� QRX� PRGHO� XQD� ´H[KLELFLy�
SHUPDQHQWµ�GHOV�GRÀQV�VLPLODU�D�XQ�HV-
pectacle, encara que sense música?

Es podria concloure doncs, que el zoo 

de Barcelona encara té molta feina per 

IHU�L�FRQÀHP�TXH�OD�IDFL�DFXUDGDPHQW�

O'HSDQD�pV�FRQWUjULD�D�OD�
captivitat dels cetacis i troba 

innaceptable la proposta 

d’ubicar un zoo marí a la 

zona del Fòrum

IgnASI R. REnOm

La fascinació de veure els animals de prop és un dels atractius del zoo

AlíCIA tuDElA

Després d’assolir el segon 
millor registre de visitants de 
la dècada el 2013, el zoo de 
Barcelona inicia un procés de 
desplegament del pla estratègic. 
Aquest projecte se centra 
bàsicament en els nous espais 
d’orangutans i la sabana, que 
inicien les obres aquest mes 
GH�MXQ\��L�HO�QRX�GHOÀQDUL�TXH�
s’ubicarà dins del recinte.

Una història de 122 anys
El Zoo de Barcelona va començar 
la seva historia l’any 1892 amb 
la donació d’una col·lecció 
privada d’animals i es va situar 

al Parc de la Ciutadella. Des de 
llavors no ha deixat de créixer, i 
en l’actualitat posseeix més de 
7.000 animals de 400 espècies 
diferents. A diferència de la 
major part de zoos europeus, 
està situat al centre de la ciutat.

Augment de socis i visitants
Durant el 2013 el zoo va rebre 
1.113.724 visitants, una mitjana 
de 2.211 persones al dia, cosa 
que suposa un increment del 
3,1% respecte l’any anterior i 
la segona millor entrada dels 
últims 10 anys, molt a prop 
del rècord assolit el 2011 amb 
1.164.027 visitants. En aquest 
context, han augmentat un 10% 

els visitants que paguen amb 
tarifa adulta.

D’altra banda, l’augment de 
socis ha estat molt important. 
Enguany el Zoo Club ha arribat a 
30.394 famílies, amb un total de 
104.616 membres. D’altra banda, 
el departament d’educació del 
zoo ha rebut la visita de 43.620 
nens i nenes. A les activitats no 
formals organitzades per aquesta 
secció hi han participat 8.820 
infants, mentre que a les formals 
ho han fet 34.800.

Arribada d’espècies
El 2013 ha estat un any 
d’arribades. El zoo ha 
augmentat la seva fauna amb 

l’entrada de 24 noves espècies, 
279 animals, entre les quals 
destaquen la griva de Doherty, el 
tritó del Montseny i la mangosta 
rallada. Així mateix, també 
s’han incorporat individus de 
19 espècies diferents, entre els 
quals destaca el voltor negre, 
la trenca, el tucà toco o la foca 
comuna.

Però juntament amb les 
arribades, la fauna s’ha vist 
incrementada amb el naixement 
de noves espècies. Durant el 
2013 han nascut 2.214 individus 
de 239 tàxons diferents. Les 
aus han estat el grup que més 
ha crescut amb 690 animals 
nous. Dels nouvinguts també 

El Zoo en xifres

IgnASI R. REnOm

Cotxes elèctrics al zoo
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Una espècie en extinció?
CRIStInA pAlOmAR

O� =RROzJLF� GH� &RSHQKDJXHQ� YD�
provocar fa uns mesos una indig-

QDFLy�TXDVL�SODQHWjULD�SHU�OD�GH-
FLVLy�GH�VDFULÀFDU�TXDWUH�OOHRQV�DPE�XQD�
LQMHFFLy�OHWDO��8Q�PHV�DEDQV�KDYLD�WRUQDW�
D�VHU�QRWtFLD�SHUTXq�KDYLD�PRUW�XQD�JLUD-

fa sana. Davant l’allau de crítiques, els 

responsables del zoo danès van assegu-

UDU�TXH�QR�KDYLHQ�WLQJXW�PpV�UHPHL�TXH�
PDWDU�HOV�OOHRQV�SHUTXq�KDYLHQ�GH�UHEUH�
QRXV�H[HPSODUV� L�QR�WHQLHQ�HVSDL�VXÀFL-
HQW�SHU�HQFDELU�ORV�(O�VDFULÀFL�G·DQLPDOV�
pV� XQD� SUjFWLFD� KDELWXDO� DOV� ]RROzJLFV�
quan els animals envelleixen, es posen 

PDODOWV� R�GHVWRUEHQ��7DPEp�KR�pV�HQ�HO�
cas del Zoo de Barcelona, un equipament 

S~EOLF�GHÀFLWDUL�PDOJUDW�O·HOHYDW�SUHX�GH�
les entrades i les promocions, i amb unes 

instal·lacions envellides i inaccessibles a 

les persones amb mobilitat reduïda. “El 

=RR� GH� &RSHQKDJXHQ� KD� HVWDW� KRQHVW��
$TXt� WDPEp� KR� IDQ�� SHUz� QR� V·H[SOLFDµ��
DÀUPD� /HRQDUGR� $QVHOPL�� FRRUGLQDGRU�
JHQHUDO�GH�O·21*�DQLPDOLVWD�/LEHUD�

Soterranis i animals deprimits

/·HXWDQjVLD� SUDFWLFDGD� SHOV� ]RROzJLFV� D�
DQLPDOV�SHU�PRWLXV�QR�VHPSUH� FLHQWtÀFV�
no és l’única noticia que s’amaga a l’opi-

nió pública, potser per no destapar la cai-

xa dels trons sobre el sentit de l’existència 

en ple segle XXI d’aquesta mena de pre-

VRQV�G·DQLPDOV��6HJRQV�/LEHUD��WDPSRF�QR�
se’n sap gaire res dels soterranis del zoo 

barceloní, on els animals passen moltes 

KRUHV� SULYDWV� GH� OOXP� QDWXUDO�� R� TXH� OD�
famosa elefanta Susi continua deprimida 

mentre que la seva companya Yoyo té al-

teracions psicològiques per estar tancada.

Per Anselmi, la llista de secrets que 

amaga el Zoo de la Ciutadella és llarga i 

en responsabilitza l’administració muni-

FLSDO�SHU� OD� IDOWD�GH�YDOHQWLD�D� O·KRUD�GH�
reconvertir-lo en un centre de recuperació 

GH� OD� IDXQD� DXWzFWRQD�� ´1RVDOWUHV� O·KHP�
denunciat perquè volien matar una lloba. 

També el vam denunciar perquè van por-

tar des de França unes foques que esta-

ven embarassades i que van morir a cau-

sa del trasllat. El més curiós és que ningú 

no sabia que les foques estaven prenya-

des”, explica el representant animalista.

/·~OWLP�FDV�FRQHJXW�pV�HO�GHOV�GRÀQV��

/·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�LQYHUWLUj����
milions d’euros per millorar les instal-

ODFLRQV�GHO�GHOÀQDUL�TXDQ�OD�SUzSLD�QRU-
PDWLYD�PXQLFLSDO�SURKLEHL[�HOV�HVSHFWD-

cles amb animals. Però el surrealisme 

QR�DFDED�DTXt��XQ�GHOV�H[HQWUHQDGRUV�KD�
denunciat maltractaments als animals i 

HOV�GRÀQV�WHQHQ�DOWHUDW�HO�VRQDU�L�HOV�XOOV�
irritats pel clor de la piscina.

Animals com a mercaderia

/·H[KLELFLy� G·DQLPDOV� HQ�XQ� UHFLQWH� WDQ-

FDW��OOXQ\�GHO�VHX�KjELWDW�QDWXUDO�L�HQ�PD-

OHV�FRQGLFLRQV�KLJLqQLTXHV�pV�XQD�SUjFWLFD�
de segles. Acostumaven a formar part del 

ERWt�GH�JXHUUD�L��ÀQV�L�WRW��V·H[KLELHQ�pV-
VHUV�KXPDQV��7DQPDWHL[��HO�ERRP�GH�WH-
nir un zoològic a prop de casa va arribar 

amb la colonització blanca del segle XIX. 

$UD��OD�FRQVFLHQFLDFLy�GH�OD�VRFLHWDW�HOV�KD�
REOLJDW�D�FRQYHUWLU�OHV�JjELHV�HQ�KjELWDWV��
SHUz� VHJRQV� $QVHOPL�� O·HVVqQFLD� QR� KD�
canviat. “El Zoo de Barcelona és la cosa 

més indigna que té la ciutat perquè tracta 

els animals com a mercaderia”, remarca.

En l’època d’Internet i dels paquets 

turístics low-cost, el debat sobre el man-

WHQLPHQW� G·XQ� ]RROzJLF� S~EOLF� GHÀFLWDUL�
pV�XQD�T�HVWLy�UHFXUUHQW�TXH�QR�KD�VDEXW�
encarar cap dels governs de la ciutat. 

/·HGXFDFLy��OD�FRQVHUYDFLy�GH�OHV�HVSqFLHV�
i la ciència són alguns dels motius esgri-

PLWV� SHU� MXVWLÀFDU�QH� O·H[LVWqQFLD�� SHUz�
els animalistes els desmunten amb faci-

litat. “T’expliquen el que fa l’animal en 

HO� VHX�KjELWDW�QDWXUDO��SHUz�HO�QHQ�HVWj�
veient un animal que no fa res del que se 

OL�KD�H[SOLFDW�SHUTXq�HVWj�WDQFDWµ��UHPDU-
ca Anselmi.

/·DUJXPHQW�VREUH�HO�WUHEDOO�GH�FRQVHU-
vació que es practica en aquestes instal-

lacions tampoc no els convenç. “No té cap 

sentit la reproducció dels animals sense 

OD�UHLQWURGXFFLy�HQ�HOV�VHXV�KjELWDWV�QD-

turals. Estan utilitzant la conservació 

com una estratègia comercial. I pel que 

fa a la ciència, el Zoo, en lloc d’investigar 

XQ�DQLPDO� HQ� HO� VHX�KjELWDW�QDWXUDO�� HO�
WUHX�G·DOOj� L� O·LQYHVWLJD� HQ�XQ�DOWUH� OORF��
Totes les observacions que es fan amb 

animals en captivitat només serveixen 

TXDQ�O·DQLPDO�HVWj�HQ�FDSWLYLWDWµ��FRQFORX�
HO�UHVSRQVDEOH�GH�/LEHUD�

Trepat i les entitats animalistes

Sobta comprovar que les males relacions 

entre les entitats animalistes i el zoo bar-

celoní fa anys que duren. “Els problemes 

van començar de debò amb l’arribada 

d’Ignasi Cardelús com a president i de 

0LTXHO�7UHSDW�FRP�D�GLUHFWRU��(O�GLjOHJ�
es va tallar en sec perquè Trepat va im-

posar una visió mercantilista del recinte. 

7DQPDWHL[�� HQFDUD�YD�VHU�SLWMRU�D� O·qSR-
FD�ÀQDO�GH�O·DOFDOGH�-RUGL�+HUHX��TXH�YD�
coincidir amb el cas de l’elefanta Susi”, 

comenta Anselmi.

Amb l’arribada de CiU al consistori 

OD� WHQVLy� V·KD� DÁXL[DW� XQD� PLFD�� SHUz�
FRQWLQXHQ�HOV�SUREOHPHV�GH� IRQV�� ´/·DF-
WXDO� SUHVLGHQWD�� 6zQLD� 5HFDVHQV�� QR� Wp�
ni idea del que és un zoo i Trepat con-

tinua com a director”, recorda Anselmi. 

/D� SDUDOLW]DFLy� GH� OD� JUDQ� UHIRUPD� GHO�
recinte de la Ciutadella i de la creació 

G·XQ�]RR�PDUt�DO�)zUXP�KD�DIHJLW�HQFDUD�
més incertesa al futur d’un recinte que 

DJRQLW]D��'H�PRPHQW��MXJD�DO�VHX�IDYRU�
TXH� FDS� DOFDOGH�QR� V·KD� DWUHYLW� D� SODQ-

WHMDU�QH� HO� GHVPDQWHOODPHQW� SHU� SRU� D�
pagar un elevat preu polític.

E

destaquen una gasela dama 
mohor, una zebra, un panda 
vermell i un orangutan de 
Borneo, el Balu, nascut a 
l’octubre i que va suposar el 
tercer orangutan que arriba al 
zoo en tres anys.

L’economia
Els ingressos del Zoo de l’any 
2013 han sigut de 12.502.293 
euros (225.000 més que l’any 
anterior), encara que l’any 
passat es va retallar el marge 
d’explotació en 724.640 euros: 
HO�UHVXOWDW�ÀQDO�FRQWLQXD�VHQW�
GHÀFLWDUL��WDO�L�FRP�YD�GHFODUDU�
el passat 18 de març en roda 
de premsa la seva presidenta, 
Sònia Recasens. Sembla que 

la partida més retallada és la 
de publicitat, en un 60%. En 
el capítol de recursos humans, 
des que l’empresa va passar 
a ser gestionada per BSM s’ha 
ampliat considerablement la 
contractació de diversos directiu 
fora de conveni i amb uns sous 
que no s’han fet públics, encara 
que el Comitè d’Empresa ha 
sol·licitat repetidament aquesta 
informació.

Visitar el Zoo no és 
precisament barat. Una família 
formada per dos adults i dos 
nens paga només por entrar més 
de 60 euros. Si afegim el preu 
del transport públic, el consum 
d’una beguda o menjar, pujar 
al tren infantil i comprar algun 

record, la despesa total puja a 
entre 150 i 200 euros, deixant 
de banda el lloguer d’un cotxe 
elèctric, un luxe només a l’abast 
dels turistes.

Inversions
Durant l’any passat s’ha 
desplegat la primera fase 
d’ampliació de l’espai dels 
elefants, emmarcada dins el Pla 
Estratègic del recinte 2012-
2020, i s’han fet millores en els 
dormitoris dels óssos. Tot plegat 
ha suposat una inversió de 
100.855 euros.

D’altra banda està previst, 
si la situació econòmica ho 
permet, que aquest proper 
any i part del 2015 es facin les 

actuacions previstes a la sabana, 
TXH�LQFORX�O·DPSOLDFLy�GHÀQLWLYD�
de la instal·lació d’elefants i 
els nous espais per a girafes i 
lleons. Aquesta actuació se suma 
al nou recinte per a hipopòtams, 
ja executat a la primera fase 
d’ampliació de la zona dels 
elefants.

Pel que fa a la zona dels 
orangutans, es preveu crear 
una instal·lació nova d’uns 
1.000 m2, que permeti els 
visitants veure tant la part 
interior com l’exterior al llarg 
de tot l’any, independentment 
de les condicions climàtiques. 
/·HVSDL�H[WHULRU�DFROOLUj�OD�ÁRUD�
d’un bosc tropical humit, cosa 
que permetrà als animals el 

seu comportament natural. En 
aquest àmbit, també, durant 
aquest 2014 es preveu redactar 
un projecte, per començar-lo 
a executar el 2015, per fer una 
nova instal·lació per als tigres.

La inversió total prevista 
per a la millora de la sabana 
i l’ampliació de l’espai dels 
orangutans és de 7.400.000 
euros, 6.000.000 per a la sabana 
i 1.400.000 per als orangutans.

(O�QRX�GHOÀQDUL�RFXSDUj�������
metres quadrats de l’espai de la 
plaça de la Dama del Paraigües. 
La reubicació de l’escultura 
dependrà del departament 
de Cultura. Les obres estan 
pressupostades en 10 milions 
d’euros i duraran 20 mesos.

No tots els records de la visita al Zoo de Barcelona són bons 
i no tothom repeteix l’experiència. Conscients de l’impacte 
que pot suposar per a un infant veure un animal engabiat 
i apàtic, l’ONG Libera ha dissenyat l’eZOO: un zoo virtual 
i interactiu. “La diferència entre un zoo convencional i un 
eZOO és que en el primer cas tenim animals vius que no 
es comporten com a tals i en el zoo virtual tenim animals 
que no són de veritat però que es comporten com a tals”, 
explica Leonardo Anselmi.

La proposta treballa amb la realitat virtual i amb 
la facilitat que tenen els nens per utilitzar les eines 
digitals.“L’eZOO té dues grans expressions. Per una banda, 
la part virtual. Bàsicament es tracta de crear una societat 
GHO�FRQHL[HPHQW�FLHQWtÀF�VREUH�HOV�DQLPDOV�XELFDGD�D�
Internet i amb diferents formes d’accés. Després tenim 
l’eZOO experience, que seran parcs temàtics dotats de 
la més alta tecnologia que ens permetrà tenir un bon 
coneixement del comportament dels animals”, explica 

Anselmi. Mèxic ja s’ha interessat pel projecte.
El coordinador de continguts d’eZOO, Olmo García, 

explica en un vídeo de promoció com funciona l’alternativa 
de Libera per acabar amb els zoològics convencionals. 
“Comptarà amb plans educatius destinats a escoles, les quals 
podran portar l’experiència a casa i continuar-la a través 
d’aplicacions, via l’eZOO on line i compartir-les amb tota la 
comunitat de l’eZOO del món. Tindrà un menú d’opcions i 
es podrà accedir a veure l’esquelet o el sistema digestiu de 
l’animal escollit en realitat augmentada”, assegura.

La proposta s’ha presentat a l’Ajuntament de Barcelona, 
SHUz�ÀQV�DUD�QR�KD�WLQJXW�FDS�q[LW��,�QR�QRPpV�SHU�OD�LQYHUVLy�
que suposa. “El mèrit de l’eZOO és que es pot crear amb un 
gran marge de pressupost perquè tot depèn del que vulguis 
fer. Calculem que l’eZOO costaria entre 80 i 100 milions 
d’euros. Vam presentar la proposta a l’Ajuntament però no 
els va interessar perquè li costa acceptar que mantenir el 
Zoo de Ciutadella és un error”, conclou Anselmi.

Un zoo virtual i interactiu com a alternativa

DAnI DODInA

La normativa municipal prohibeix els espectacles amb animals
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ElOI lAtORRE

n poc més d’una dècada el zoolò-

JLF�GH�%DUFHORQD�KD�SDVVDW�G·XQ�
ambiciós pla d’expansió fora de  

OD�FLXWDW� �DPE�HOV� IUXVWUDWV�SURMHFWHV�GH�
WUDVOODW� DO� 9DOOqV� L� DO� )zUXP�� D� YHXUH�
DPHQDoDGD� OD� LQWHJULWDW�GH� OHV�FHQWHQj-

ULHV� LQVWDOÃODFLRQV� GH� OD� &LXWDGHOOD�� /D�
contundent oposició veïnal i del col·lectiu 

GH�WUHEDOODGRUV�KDQ�IRUoDW�HO�JRYHUQ�PX-

QLFLSDO� D� DSDUFDU� HO� SURMHFWH� TXH� SUH-
tenia obrir un nou pas de vianants que 

FRQQHFWDULD�OD�9LOD�2OtPSLFD�L�OD�5LEHUD�
a través del parc del zoo, dividint-lo en 

dues meitats i que obligava a aixecar una 

passarel·la per damunt per tal que els 

visitants poguessin anar d’una banda a 

l’altra.

(O�SURMHFWH�G·DTXHVW�QRX�YLDO�HV�YD�IHU�
públic el novembre passat, en la inaugu-

ració d’una exposició commemorativa del 

desè aniversari de la mort del Floquet 

de Neu. Es tractava d’un passatge d’uns 

����PHWUHV� HQWUH� HO� FDUUHU�:HOOLQJWRQ� L�
OD�SODoD�-RDQ�)LYHOOHU��GDYDQW�GHO�3DUOD-

PHQW��TXH�GXULD�HO�QRP�GH�-RUGL�6DEDWHU�
Pi, el primatòleg descobridor del famós 

VLPL��/·REUD�YD�DL[HFDU�EHQ�DYLDW�HO�UHFHO�
dels treballadors de la instal·lació, que 

DÀUPDYHQ� QR� VDEHU� UHV� G·XQD� UHIRUPD�
TXH� MD�HVWDYD�SURMHFWDGD�� OLFLWDGD� L�DPE�
l’execució prevista per al segon trimes-

WUH�GH�������´(UD�XQ�SURMHFWH� IDQWDVPD��
aprovat amb certa nocturnitat”, apun-

WD� -HV~V� &DEDQD�� SUHVLGHQW� GHO� &RPLWq�
d’Empresa del Zoo. De fet, la reforma 

V·KDYLD� WUDPLWDW� G·XQD� IRUPD�EHQ�SDUWL-
cular, en un plenari de l’Àrea Metropo-

litana de Barcelona, en ple més d’agost 

GH�������LQFORVD�HQ�XQ�SDTXHW�GH�GLYHUVHV�
H[HFXFLRQV�XUEDQtVWLTXHV�ÀQDQoDGHV�SHU�
aquesta entitat. El pressupost del vial, 

HVWLPDW�HQ�����PLOLRQV�G·HXURV��KDYLD�GH�
VHU�ÀQDQoDW�SHU�O·$0%�

´'HV�GH�O·$MXQWDPHQW�HQV�YDQ�GLU�TXH�
era una llarga demanda dels veïns, per 

als quals el zoo pot ser vist com una bar-

rera”, explica el representant dels treba-

lladors. “Però el sorprenent és que quan 

vam anar a parlar amb les entitats veï-

nals del sector, va resultar que tampoc no 

HQ�VDELHQ�UHV�QL�KR�YHLHQ�FODUµ��(Q�DTXHVW�
sentit, tal com s’apunta des de l’Associa-

ció de Veïns del Casc Antic, el vial entès 

com un passatge tancat, que a sobre no-

PpV�VHULD�KjELO�GXUDQW�OHV�KRUHV�GHO�GLD�
quan el recinte de la Ciutadella és obert, 

difícilment seria assumit com un lloc de 

pas preferent. Des de les entitats veïnals, 

per contra, es veu prioritari reurbanitzar 

el poc atractiu passeig de Picasso (que 

FLUFXPYDOÃOD�HO�]RR�SHO�VXG��L�GRQDU�~V�D�
espais de la Ciutadella com l’umbracle o 

l’antic Museu de Zoologia, ara en estat 

d’abandó.

0pV�GH�������ÀUPHV�FRQWUD�HO�YLDO

/D�WUREDGD�HQWUH�YHwQV�L�WUHEDOODGRUV�YD�
donar lloc a la plataforma Salvem el Zoo i 

a un manifest contrari al vial, que comp-

tava amb el suport de les associacions de 

veïns del Casc Antic, de l’Òstia (Barcelo-

QHWD���GHO�*zWLF��OD�3ODWDIRUPD�G·$IHFWDWV�
del Born i Veïns en Defensa de Ciutat 

Vella, SOS Monuments, a part del Comi-

tè d’Empresa del Zoo i la Federació d’As-

VRFLDFLRQV�GH�9HwQV�GH�%DUFHORQD��)DYE���
En aquell manifest, que va recollir més 

GH�������ÀUPHV�GH�VXSRUW�HQWUH�YLVLWDQWV�
GHO�SDUF�HQ�GRV�FDSV�GH�VHWPDQD�D�ÀQDOV�
de gener, s’argumentava que el vial “era 

XQD� GHVSHVD� LQQHFHVVjULD�� REOLJDULD� D�
desplaçar algunes espècies -com els llops 

o els bongos- i a talar una dotzena d’ar-

EUHV� FHQWHQDULVµ�� DSXQWD� -HV~V� &DED-

QD�� ´$� SDUW�� KDXULD� GLÀFXOWDW� OD� QRVWUD�
tasca de manteniment dels animals i la 

SDVVDUHOÃOD�� WHQLQW�HQ�FRPSWH� O·DÁXqQFLD�
GH�YLVLWDQWV��PpV�GH�������DO�GLD�GH�PLW-
MDQD�HO��������QR�OD�YqLHP�VHJXUD��3RWVHU�
KDJXpV�WLQJXW�PHQ\V�LPSDFWH�IHU�XQ�SDV�
elevat per als veïns”.

Per contra, fonts de la direcció del zo-

ològic, assenyalen a Carrer que, tal com 

estava dissenyat, “el pas elevat tindria 

les dimensions i la pendent que perme-

trien que el visitant no s’adonés que es-

tava passant d’una part a l’altra, s’inte-

grava perfectament al zoo pel que fa a 

PDWHULDOV�� FRORUV�� ERWjQLFD� L� HVWqWLFDµ� L�
defensen que permetia “la millora de 

diverses instal·lacions per als animals 

en termes de benestar, la modernització 

d’algunes infraestructures al servei dels 

YLVLWDQWV� L�XQD�PDMRU�YLVXDOLW]DFLy� L�DF-
cessibilitat al Zoo”.

/D� FRQWXQGHQW� FRQWHVWDFLy� FLXWDGD-

na, unida a la forma poc ortodoxa com 

V·KDYLD� WUDPLWDW� OD� UHIRUPD�� YDQ� IHU� UH-
accionar els grups municipals de l’oposi-

FLy��$L[t�� HQ� OD� FRPLVVLy� G·+jELWDW�8UEj�
i Medi Ambient del febrer, va prosperar 

XQD�PRFLy�GHO�33�TXH�SODQWHMDYD�GHL[DU�
en stand by l’inici del vial i obrir un pro-

FpV�GH�GLjOHJ�DPE�OHV�HQWLWDWV�YHwQDOV�SHU�
trobar la millor manera de connectar els 

barris i afectar el menys possible el zoo. 

(QFDUD� TXH� GHV� G·DOHVKRUHV� QR� VHPEOD�
TXH�HO�*RYHUQ�PXQLFLSDO�KDJL�IHW�UHV�SHU�
impulsar aquest procés participatiu, a 

l’abril la mateixa comissió aprovava una 

nova proposta, aquest cop d’ICV-EUiA 

que reclamava elaborar un nou pla direc-

tor del parc de la Ciutadella i el Zoo en 

HO�TXH�HV�UHGHÀQHL[LQ�FRQMXQWDPHQW�WRWV�
els usos, equipaments i espais futurs del 

parc per “evitar la sensació que es van 

fent pedaços”, segons la regidora ecosoci-

DOLVWD�-DQHW�6DQ]�

Sensació d’improvisació

En aquest sentit, el president del Comi-

Wq�G·(PSUHVD�DSXQWD�TXH�´HO�SURMHFWH�GHO�
vial inclòs en el pla estratègic del zoo va 

VHU�HODERUDW�TXDQ�V·KDYLD�GH�IHU�HO�WUDV-
OODW� GH� OD� IDXQD�PDULQD� DO�)zUXP��/OD-

vors podia tenir sentit perquè part de 

OD�LQVWDOÃODFLy�KDXULD�TXHGDW��3HUz�HQ�HO�
PRPHQW�HQ�TXq�HV�YD�GHVFDUWDU�HQV�KDJX-

pVVLP�KDJXW�G·DVVHXUH�WRWV�L�UHGHÀQLU�HO�
model de zoològic. Però tenim la impres-

sió que es va improvisant”. Els treballa-

dors citen un altre exemple d’improvisa-

FLy�� HO�QRX�GRÀQDUL��SUHVHQWDW� HO�SDVVDW�
PHV�G·DEULO�� L� TXH� WLQGUj�XQHV�GLPHQVL-
ons set cops superior a la piscina actual. 

´(QV�VHPEOD�Ep� OD�ÀORVRÀD�GHO�SURMHFWH��
més pedagògic i divulgatiu, que s’aca-

bi amb els espectacles i es tracti d’una 

forma més respectuosa els cetacis. En 

això els treballadors del zoo i els grups 

defensors dels animals estem més a prop 

del que sovint volen fer creure alguns”, 

H[SOLFD� 5RVDQD� *DOOHJR�� WDPEp� WUHED-

lladora i membre del Comitè d’Empresa 

del Parc. “El que discutim és la ubicació. 

Primer ens van dir que el farien fora de 

O·DFWXDO� UHFLQWH� L� GHVSUpV� KDQ� YDULDW� GH�
FULWHUL��3HU�D�QRVDOWUHV��KDXULD�HVWDW�PROW�
idònia la part nord del parc, la que pas-

VD�SHU�GDUUHUD�GHO�3DUODPHQW��TXH�HVWj�
PROW�PpV� LQIUDXWLOLW]DGD� L� KDXULD� FUHDW�
PHQ\V� HQUHQRX� IHU�OR� DOOj�� (Q� FDQYL� HO�
SURMHFWHQ�D�OD�SDUW�PpV�GHQVD�GHO�]RR��L�D�
VREUH�REOLJDUj�D�WUDVOODGDU�OD�'DPD�GHO�
Paraigua, que és un monument emble-

PjWLF�SHU�D�PROWV�EDUFHORQLQVµ��FRQFORX�

El Zoo se salva de ser esquarterat

Mapa realitzat per la 
Plataforma Salvem el 
Zoo, on es representa 
el projecte del pas per 
a vianants (en gris) i la 
pasarel·la que s’hauria 
d’aixecar per sobre 
(vermell). També es 
dibuixa en color taronja 
i vermell els animals 
en perill d’extinció o 
amenaçats

E

El 1999, en plena febre prefòrum, l’alcalde de 
Barcelona Joan Clos va presentar un ambiciós 
projecte de desdoblament del zoo de Barcelona 
en una part marina, situat en una plataforma a la 
desembocadura del Besòs, i una gran reserva terrestre 
fora de l’àrea de Barcelona. Per a aquesta segona 
SURSRVWD�YDQ�DSDUqL[HU�GXHV�FDQGLGDWXUHV��XQD�ÀQFD�
de 127 hectàrees entre els municipis de Sabadell i 
Castellar del Vallès, coneguda com Can Moragues; i 
la coneguda com Torre Marimón, un espai agrícola i 
boscós de 117 hectàrees a Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental) propietat de la Diputació. Els dos projectes 
però, es van anar esvaint per l’elevat cost que 
comportaven, per l’oposició dels grups ecologistes i 
perquè el zoo marí va quedar també paralitzat perquè 
el Ministeri de Medi Ambient es negava a donar el 
YLVW�L�SODX��$TXHVW�SHUPtV�YD�DUULEDU�ÀQDOPHQW�O·DQ\�
2004, ja un cop passat el Fòrum, de la mà de la 
ministra Cristina Narbona (PSOE), però només per a 
una plataforma de 7,7 hectàrees, en comptes de les 
13 inicialment previstes. Entre juliol de 2005 i març 
de 2007 la constructora FCC va enllestir la plataforma 

després d’intensos moviments de terra. Va costar 
17,3 milions d’euros. El zoo marí es volia inaugurar el 
2014. Fins el 2010 no es va iniciar la segona fase dels 
WUHEDOOV��SHUz�O·REUD�YD�TXHGDU�GHÀQLWLYDPHQW�SDUDGD�
el 2011, en assolir CiU el Govern municipal, complint 

una promesa electoral de Xavier Trias. Fa un any es va 
aprovar una inversió de 250.000 euros per prolongar el 
SDVVHLJ�0DUtWLP�ÀQV�DO�)zUXP��3HUz�DYXL�OD�SODWDIRUPD�
continua sent un solar erm que només s’ha usat per 
acollir la carpa del Cirque du Soleil.

Del Vallès al Fòrum... 
i de retorn al Born

O/D�UHIRUPD�HV�YD�WUDPLWDU�
de manera tan sospitosa que 

va fer aixecar el recel dels 

treballadors i els veïns. Tot 

era massa improvisat

O/HV�HQWLWDWV�YHwQDOV�
consideren prioritari 

reurbanitzar el passeig 

Picasso o donar ús a espais 

abandonats de la Ciutadella

jOAn mOREjón

La plataforma per acollir el zoo marítim -i que es va desestimar- va costar 17,3 milions d’euros
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Els treballadors lamenten 
la deixadesa del parc

ElOI lAtORRE

ctualment la plantilla del zoolò-

JLF� GH� %DUFHORQD� HVWj� IRUPDGD�
SHU�����SHUVRQHV�TXH�WHQHQ�FXUD�

d’una vuitantena d’espècies animals re-

SDUWLGHV� HQ� ��� KHFWjUHHV� L� KDQ� G·DWHQ-

GUH�XQV�������YLVLWDQWV�GLDULV��/·RPEUD�
de la privatització i l’externalització de 

serveis provoca angúnies entre la plan-

WLOOD��'HV�GHO����GH�JHQHU�G·HQJXDQ\��HOV�
VHUYHLV�GH�PDQWHQLPHQW�L�QHWHMD�GHO�]RR�
KDQ� HVWDW� DGMXGLFDWV� D� XQD�8QLy�7HP-

poral d’Empreses liderada per la cons-

tructora ACSA Sorigué, després d’un 

concurs que, segons el president del 

&RPLWq� G·(PSUHVD� GHO� ]RR�� -HV~V� &D-

EDQD�� ´HQ�SULPHUD� LQVWjQFLD�YD�TXHGDU�
desert, perquè ningú veia rendible pre-

VHQWDU�V·KLµ�� $TXHVWV� VHUYHLV� LQFORXHQ�
WDPEp�HO�PDQWHQLPHQW�GH�OD�MDUGLQHULD�
TXH�� GHV� GH� SULQFLSLV� G·DQ\� MD�QR� FRUUH�
D� FjUUHF� GH� O·HPSUHVD�PXQLFLSDO� 3DUFV�
L�-DUGLQV�

De quize a tres jardiners

A parer del representant dels treballa-

dors “és un greu error” perquè “el zoo 

pV�WDPEp�XQ�QRWDEOH� MDUGt�VLQJXODU�DPE�
espècies d’arbres úniques a Barcelona”. 

Segons assenyala Cabana, amb el canvi 

GH�PRGHO� GH� JHVWLy� HO� QRPEUH� GH� MDUGL-
QHUV�TXH�WHQHQ�FXUD�GHO�SDUF�KD�SDVVDW�GH�
quinze a tres, i si fa no fa el mateix es pot 

dir amb les tasques de manteniment. “Se 

Q·HQFDUUHJXHQ� ��� SHUVRQHV� SHUz� QRPpV�
cinc o sis penquen de debò”. “Amb el can-

YL��FUHX��V·KD�SHUGXW�H[SHULqQFLD�TXDOLÀ-

cada perquè, per exemple, fer una instal-

ODFLy�HOqFWULFD�HQ�XQ�OORF�RQ�KL�KD�UqSWLOV�
té el seu què o si colles cargols en espai 

G·RUDQJXWDQV��HOV�KDV�GH�VROGDU��SHUTXq�VL�
QR��HOV�DUUHQTXHQ��6L�WRW�DL[z�KR�ID�SHU-
sonal sense experiència, posen en perill 

els animals i es poden posar en perill ells 

mateixos”. Per contra, fonts de la direcció 

del zoo defensen que “és impossible i poc 

sostenible que la plantilla interna pugui 

atendre tots els camps i sigui experta en 

el manteniment d’ equipaments cada cop 

PpV�WHFQLÀFDWVµ� L�DVVHJXUHQ�TXH�DPE�HO�
QRX�PRGHO�SULYDW�´V·KD�LQYHUWLW�����PLOL-
ons d’euros per fer un pla de xoc i repa-

UDU�OHV�GHÀFLqQFLHV�LQIUDHVWUXFWXUDOV�TXH�
existeixen des de fa anys per tal d’avan-

çar cap a un model de manteniment in-

tegral on prevalgui l’activitat preventiva 

per damunt de l’actuació correctiva, cap-

girant la situació anterior”.

De tota manera, segons el delegat dels 

treballadors, la deixadesa i la poca cura 

GH�OHV�LQVWDOÃODFLRQV�GHO�]RR�MD�YH�GH�PpV�

enrere i l’atribueixen a la llunyania que, 

segons ell, cada cop és més evident en-

tre l’equip directiu i el dia a dia del parc, 

SULQFLSDOPHQW� D� SDUWLU� GH� O·DQ\� ������

quan el zoo va passar a dependre de l’em-

presa pública Barcelona de Serveis Mu-

QLFLSDOV��´&DGD�FRS�KL�KD�PpV�GLUHFWLXV�L�
els veus. Ara són dotze, creiem que és del 

WRW�H[DJHUDW��+HP�LQWHQWDW�HVEULQDU�TXLQ�
VDODUL� WHQHQ�� KR� KHP� SUHJXQWDW� DO� 6tQ-

dic de Greuges, però no ens en sortim”. 

$TXHVWD�GLQjPLFD��D�SDUHU�GHO�SUHVLGHQW�

GHO�&RPLWq�G·(PSUHVD��KD�FRPSRUWDW�DO-
gunes decisions molt discutibles com per 

H[HPSOH�́ HO�FDQYL�GH�OD�SLQWXUD�GHO�GRÀQD-

ri i la piscina dels lleons marins, que ara 

HV�GHVSUqQ�R�V·KD�GH�UHSLQWDU�FDGD�GRV�SHU�
tres” o “el nou dormitori dels elefants, in-

DXJXUDW�ID�SRF��KD�FRVWDW����PLOLRQV�L�MD�Wp�
JRWHUHVµ��7DPEp�HVPHQWD�O·KDELWDFOH�GHOV�
dragons de Komodo “sense desaigües ade-

quats i amb una separació de vidre amb 

el públic que no és bona per als animals” 

R�´HO�ÀOWUH�GH�OD�SLVFLQD�GHOV�KLSRSzWDPV�
que no funciona i deixa tota l’aigua ne-

gra”, un nyap que, segons revela Cabana, 

KD�IHW� LQGLJQDU�HO�PDWHL[�DOFDOGH�;DYLHU�
Trias en una visita recent al parc. Des de 

OD�GLUHFFLy�V·DGPHW�DTXHVWD�GHÀFLqQFLD�WRW�
i que “no és negativa per als animals” i 

assegura que “no recepcionarem l’obra 

ÀQV�TXH�QR�V·DVVROHL[L� OD�TXDOLWDW� UHTXH-
rida”. Pel que fa al mal estat de les pis-

cines, l’atribueixen al fet que “van entrar 

HQ�IXQFLRQDPHQW�D�ÀQDOV�GHOV�DQ\V���µ�

IgnASI R. REnOm

La plantilla del zoològic de Barcelona està conformada per 135 persones

A

OEl comitè d’empresa 

denuncia que des que el 

]RR�GHSqQ�GH�%60�KL�KD�
més llunyania entre l’equip 

directiu i el dia a dia del parc

Fa un parell d’anys, la privatització 
WDPEp�YD�SODQDU�VREUH�HO�IXWXU�GRÀQDUL��
quan l’Ajuntament va llançar la idea 
de fer-lo fora del recinte i amb un 
sistema de gestió mixt amb l’entrada 
d’un grup privat que en minimitzés els 
costos. “Hauria estat un greu error -en 
opinió de Rosana Gallego, treballadora 
i membre del Comitè d’Empresa del 
zoo- perquè si anem a un model de zoo 
pedagògic i respectuós amb els animals, 
això és incompatible amb un negoci 
privat, que només busca treure’n el 
màxim rendiment”. Finalment aquesta 
RSFLy�V·KD�GHVFDUWDW��HO�GRÀQDUL�HV�
construirà dins del zoo i serà de 
titularitat pública.

Privatització 
IDOOLGD�GHO�GRÀQDUL
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El zoo de tota la vida
AnAïS bARnOlAS

e quedat amb Salvador Filella, 

antic treballador del zoo, per 

SDVVHMDU�SHO�UHFLQWH��0HQWUH�O·HV-
SHUR��DSURÀWR�SHU�GRQDU�XQD�YROWD�L�REVHU-
YR�TXH�HO�SDUF�HVWj�LGqQWLF�G·HQoj�GH�TXDQ�
el vaig venir a visitar de petita, però molt 

més envellit. El trenet que transporta els 

YLVLWDQWV�HVWj�LJXDO��HOV�SDRQV�FRQWLQXHQ�
deambulant al seu aire. I de tant en tant, 

els nens els fan malifetes com ara trepit-

MDU�ORV�OD�FXD��(Q�FDQYL��KL�KD�FRVHV�TXH�Vt�
TXH�KDQ�FDQYLDW��(OV�YLVLWDQWV�MD�QR�WLUHQ�
cacauets als elefants, conscients que els 

fa més mal que bé. El públic no sols con-

sisteix en famílies barcelonines sinó que 

WDPEp�Q·KL�KD�G·HVWUDQJHUHV��,�OORJDU�XQV�
YHKLFOHV�HOqFWULFV�SHU�UHFyUUHU�HO�SDUF�V·KD�
convertit en tot un reclam turístic.

Em poso a xerrar amb en Salvador. 

Qualsevol treballador del zoo que ens 

FUHXHP�� HO� VDOXGD�� (Q� 6DOYDGRU� MD� ID�
JDLUHEp� VLV� DQ\V� TXH� HVWj� MXELODW�� SHUz�
cada setmana passa pel parc. Es respira 

tranquil·litat en aquest oasi enmig de la 

ciutat. “Abans que es construís el zoo, ara 

ID�����DQ\V��HO�SDUF�GH�OD�&LXWDGHOOD��HUHQ�
HOV� MDUGLQV�G·HVEDUMR�GHOV� JHQHUDOV��$L[z�
H[SOLFD�TXH� O·HVSDL� WLQJXL�XQD�ÁRUD� L�XQ�
arbrat excepcional”, em comenta.

En Salvador és un savi de la zoologia. 

Se sap el nom de cada animal, les seves 

característiques i el seu comportament. 

“Després de treballar durant quaranta-

dos anys al zoo, els animals gairebé són 

com els meus amics”. Al llarg dels anys 

KD� SDVVDW� SHU� GLYHUVRV� GHSDUWDPHQWV��
com el magatzem, on s’elaboren les dietes 

i es crien llangardaixos, ratolins, conills, 

pollastres o granotes, per tal que després 

els depredadors els cacin. També el de-

partament de seguretat i l’espai de la 

JUDQMD��RQ�HV�WUREHQ�HOV�DQLPDOV�GRPqV-
WLFV��/D�VHYD�UHODFLy�DPE�OHV�EHVWLROHV�YD�
FRPHQoDU�TXDQ�HQFDUD�DQDYD�D� O·HVFROD��
la seva primera feina va ser la de taxider-

PLVWD�D�OD�ERWLJD�6ROHU�L�3XMRO�GH�OD�SODoD�
5HLDO��'HVSUpV�� YD� HQWUDU� D� WUHEDOODU� DO�
departament de vertebrats del Museu de 

Zoologia, feina que va compaginar du-

rant molt anys amb la del zoo.

/·DQ\�������TXDQ�HQ�6DOYDGRU�YD� FR-
mençar a treballar com a becari retolant 

els cartells del zoològic,“si plovia dos o 

tres dies seguits es produïa un fangueig 

TXH� HOV� YLVLWDQWV� JDLUHEp� KDYLHQ� G·DQDU�
DPE� ERWHV� G·DLJXDµ�� UHFRUGD�� /ODYRUV� HO�
concepte de parc zoològic estava canvi-

DQW�� ´$QWLJDPHQW�HOV�DQLPDOV�WHQLHQ�XQ�
espai encara més petit i estaven enrei-

xats per evitar que s’escapessin”. Mentre 

que la tendència actual aposta per una 

instal·lació més gran i ambientada. I, so-

EUHWRW��TXH�O·DQLPDO�WLQJXL�HVWtPXOV��´TXH�
V·KDJL� G·DPDJDU�� FRPSHWLU�� UHSURGXLU�VH��
(Q� GHÀQLWLYD�� TXH� HVWLJXL� HQWUHWLQJXW��
que és el gran repte”. Perquè “els ani-

PDOV��D�GLIHUqQFLD�GHOV�KXPDQV��QR�WHQHQ�
el poder d’abstracció, de pensar en altres 

paisatges”, apunta Filella.

El recinte evoluciona lentament

Caminem cap a la secció dels felins. “Si 

em preguntes si les instal·lacions actuals 

del zoo són les ideals, et diré que no. Però 

HOV� FDQYLV� V·KDQ�G·DQDU� IHQW�D�SRF�D�SRF�
L�KDQ�G·DQDU�DFRPSDQ\DWV�WDPEp�SHU�XQ�
canvi de mentalitat de la societat”, em 

FRPHQWD���(QV�DWXUHP�HQ�O·KjELWDW�GHO�OOH-
RSDUG��6HPEOD�TXH�QR�KL�VLJXL��´(OV�YLVL-
tants volen que els animals tinguin més 

espai, però es queixen quan no el veuen 

SHUTXq�HVWj�DPDJDWµ�
Tinc curiositat per saber si en algu-

QD�RFDVLy�DOJXQ�H[HPSODU�V·KD�HVFDSDW��L�
em respon que sí. “El fet que les instal-

lacions cada cop siguin més obertes tam-

bé facilita que els animals puguin fugir”. 

,� WDPEp�KL�KD�KDJXW�FDVRV�GH�UREDWRULV��
´6REUHWRW� GH� UqSWLOV� L� RFHOOV�� +L� KDYLD�
individus que es posaven tortugues a la 

motxilla. Normalment els aconseguíem 

GHWHQLU�D�WHPSVµ��7DPEp�V·KD�GRQDW�HO�FDV�

G·DOJXQ�SRFD�VROWD�TXH�V·KD�FRODW�D�O·HVSDL�
GHOV�DQLPDOV�� ´$OV�DQ\V����XQ�GH� OD�ÁR-
ta francesa que anava una mica content 

es va posar sobre la barana dels lleons a 

EDODQFHMDU�VH��(QV�YD�IHU�SDWLU�XQD�ERQD�
estona”, relata.

-XVWDPHQW�OD�VHJ�HQW�SDUDGD�pV�OD�GHOV�
OOHRQV��,�DSURÀWR�SHU�SUHJXQWDU�OL�VREUH�OD�
IRWRJUDÀD�TXH�KL�KD�GHO�]RR�D�O·qSRFD�GH�OD�
guerra civil, en la qual es veu una mana-

GD�GH�OOHRQV�PRUWV��´&RP�TXH�QR�KL�KDYLD�
carn per alimentar els depredadors, els 

YDQ�KDYHU�GH�VDFULÀFDUµ��/L�SUHJXQWR�VL�pV�
cert o una llegenda que durant la guerra 

OD�JHQW�HV�PHQMDYD�HOV�DQLPDOV�GHO�]RR�GH�
WDQWD�JDQD�TXH�KL�KDYLD��´8QD�OOHJHQGDµ��
em respon categòricament. Més enda-

YDQW��WDPEp�HP�GHVPHQWLUj�DOWUHV�PLWHV��
FRP�TXH�HOV� OORURV�TXH�KL�KD�D� OD� FLXWDW�
V·KDQ�HVFDSDW�GHO�]RR��´/D�UHDOLWDW�pV�TXH�
VyQ� VHW� HVSqFLHV� GH� FRWRUUHV� TXH� V·KDQ�
aclimatat molt bé”.

En Salvador m’explica que, quan es va 

construir el zoo, les donacions d’animals 

HUHQ�XQD�SUjFWLFD�KDELWXDO�GH�OD�EXUJHVLD�
L� O·DULVWRFUjFLD�� ´-RDTXLP�0DUWt� &RGRODU��
TXH�WHQLD�XQD�FDVD�DPE�XQV�MDUGLQV�D�+RU-
ta, va donar el primer elefant. El segon, el 

YD�GRQDU�XQ�YLUUHL�GHO�0DUURF��/·DFWXDO�UHL�
d’Espanya també en va donar un”.

Els parcs zoològics “cada cop escapen 

més de la fal·lera col·leccionista que es 

tenia abans i la tendència és que cada 

zoo s’especialitzi en un determinat tipus 

d’espècies”, en comenta. Filella esmenta 

el zoo de París com un dels parcs que té 

més paral·lelismes amb el de Barcelona. 

´7DPEp�pV�DQWLF�L�HVWj�GLQV�HO�FDVF�XUEj��
SHUz�OD�VHYD�H[SDQVLy�O·KDQ�IHW�D�OHV�DIR-
res”. I esmenta l’equivalent que volien 

IHU� D�%DUFHORQD� DPE� HO� SURMHFWH�� DFWXDO-
PHQW� SDUDOLW]DW�� DO� )zUXP�� ´,PSOLFDYD�
més els polítics que no pas els gestors del 

]RR��6·KDXULD�GH�SODQWDU�DUEUDW�MRYH�DPE�
O·DJUHXMDQW�TXH�OD�EULVD�PDULQD�HO�FUHPDµ�

$UULEHP�RQ�KL�KD�HO�yVVRV�EUXQV��1·KL�
KD�XQ�G·DVVHJXW�VHQVH�IHU�UHV��/L�SUHJXQ-

to a en Salvador si no li sembla que l’ani-

PDO�HVWj�DYRUULW��,�HP�UHVSRQ�TXH�O·DYRU-
ULPHQW�pV�XQ�WHUPH�KXPj��-R�OL�LQVLVWHL[R�
i li pregunto si creu que els animals en el 

]RR�VyQ�IHOLoRV��´(OV�DQLPDOV��R�HVWDQ�Ep�R�
no estan bé”, em respon.

Diferents visions sobre el zoo

Pel que fa a les persones que critiquen el 

]RR��FRQVLGHUD�TXH�´KL�KD�XQD�PDQFD�GH�
GLjOHJ��(QWHQF�TXH�KL�KDJL�SHUVRQHV�TXH�
no els agradi veure els animals engabiats. 

3HUz��¢V·KDQ�SODQWHMDW�PDL�TXLQV�EHQHÀ-

cis treu la societat del zoo?”, es pregunta. 

“El zoològic té la funció de mantenir cen-

WHQDUV�G·HVSqFLHV�TXH�VL�QR�V·KDXULHQ�H[-

tingit, d’investigar el seu comportament 

L�GH�SRGHU�REVHUYDU�OHVµ��,�DIHJHL[�TXH�´KL�
KD�PROWV�LQIDQWV�TXH�KDQ�YLVW�OHV�HVSqFL-
es en documentals, però avui dia tenen 

menys contacte amb la naturalesa i, per 

això, el zoo els dóna l’oportunitat de con-

templar-les in situ”.

Som davant de l’espai dels pingüins. 

/L� GHPDQR� DO� 6DOYDGRU� VL� QR� SDWHL[HQ�
DPE� HO� QRVWUH� FOLPD�� ´$TXHVWV� SLQJ�LQV�
són propis d’Amèrica del Sud i de Sud-

jIULFD� L� HO� FOLPD�pV� VHPEODQW�DO�QRVWUHµ��
A una dona li cauen les ulleres de sol a 

O·HVSDL� GHOV� OOHRQV�PDULQV�� ´8Q� FOjVVLFµ��
HP�FRPHQWD��´$UD�KDXUj�G·DYLVDU�XQ�FXL-
dador. Tot i que alguna vegada baixen els 

YLVLWDQWV��TXH�pV�XQD�LPSUXGqQFLD�Pj[L-
PD�SHUTXq�ÀQV�L�WRW�O·DQLPDO�TXH�VHPEOD�
més dòcil, si li envaeixes el seu espai de 

seguretat es pot tornar molt perillós”, 

precisa.

Són gairebé les set de la tarda i queda 

poc temps abans que el zoo tanqui. Però 

O·DFWLYLWDW�QR�V·DFDEDUj�DTXt��´)DOWDUj�IHU�
la revisió, portar alguns animals als dor-

PLWRULV��GRQDU�ORV�GH�PHQMDUµ��7LQF�FXUL-
RVLWDW�SHU�VDEHU�VL�DOJXQD�YHJDGD�KD�SDV-
VDW�SRU��́ ,�WDQW��$�YHJDGHV�KDYLHV�G·HQWUDU�
a l’espai d’algun animal ferit o malalt i no 

HUD�JHQV�DJUDGDEOH��SHUz�V·KDYLD�GH�IHUµ��
/L�SUHJXQWR�VL�DOJXQ�FRS�O·KDQ�DWDFDW�SHU-
què no se’m quedi l’espina clavada. “Al-

JXQD�UHEROFDGD�P·KDQ�IHWµ��FRQFORX�

IgnASI R. REnOm

De vegades “algun poca-solta” es cola a l’espai dels animals

O)LOHOOD��WUHEDOODGRU�MXELODW��
desmunta llegendes com la 

que en èpoques de gana els 

EDUFHORQLQV�KDYLHQ�DUULEDW 
D�PHQMDU�DQLPDOV�GHO�]RR

IgnASI R. REnOm

Salvador Filella passa cada setmana pel parc

H
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Un patrimoni vegetal esplèndid
jOAn CuyàS RObInSOn

membre de depana, lliga per a la 

defensa del patrimoni natural

V� SRW� DÀUPDU�� VHQVH� SRU� G·HTXL-
vocar-nos, que costaria molt lo-

calitzar un Parc Zoològic, inte-

grat totalment en la trama urbana,-no a 

camp obert o a zones periurbanes-, com 

VRO�VHU�KDELWXDO�HQ�G·DOWUHV�JUDQV�FLXWDWV�
del món, que superi al Zoo de Barcelona 

en la quantitat i qualitat de la vegetació 

i de l’arbrat que trobarem dins del seu 

recinte.

Arbrat i vegetació que formen un con-

MXQW�GH�JUDQ�YDORU�L�TXH�VyQ�HO�IRQDPHQW�
dels bons nivells de qualitat ambiental, 

estètica i paisatgística de les instal-

lacions, i també, -i això és important-, 

d’una millor adaptació i més benestar 

per als animals, comoditat dels visitants 

i millors condicions de treball dels cuida-

dors i empleats.

/HV� FDSoDGHV� GHOV� DUEUHV� IRUPHQ� XQ�
veritable dosser, amb exemplars més 

TXH� FHQWHQDULV�� PDMRULWjULDPHQW� DUEUHV�
caducifolis, que a més de generar ombra, 

suavitzar la temperatura i regular les 

condicions atmosfèriques, ofereixen re-

fugi i lloc per niar a múltiples espècies 

d’aus silvestres molt interessants, que 

V·KL�KDQ�DGDSWDW�PROW�Ep�GHV�GH�ID�DQ\V��
Un exemple prou conegut és la gran co-

lònia de bernats pescaires en llibertat, 

TXH�HV�YD�LQLFLDU�O·DQ\������L�TXH�DFWXDO-
ment és la segona en nombre de nius de 

Catalunya i única d’Europa situada dins 

d’una ciutat.

Aquest fet no és pas casual. El nu-

cli principal, constituït a partir de les 

plantacions arbòries fetes al Parc de la 

&LXWDGHOOD� SHU� D� O·([SRVLFLy� GH� ������
HVWj�IRUPDW�SHU�DOLQHDFLRQV�G·HVSOqQGLGV�
plataners d’ombra, més que centenaris, 

VDQV�L�YLJRURVRV��TXH�QR�KDQ�VRIHUW�SRGHV�
ni mutilacions com els seus germans dels 

carrers de la ciutat. Els professionals 

MDUGLQHUV�GHO�3DUF��PROW�HQFHUWDGDPHQW��
V·KDQ�OLPLWDW�D�GXU�QH�HO�FRQWURO�L�VHJXL-
PHQW� GHO� ERQ� HVWDW�� L� HOV� KDQ� GHL[DW� HQ�
creixement lliure, amb mínimes inter-

vencions i actualment els tenen conside-

rats com a “intocables”.

3HUz�KL�KD�WDPEp�XQD�YDULHWDW�G·DOWUHV�
espècies que mereixen ser contemplades, 

amb algun arbre certament imponent i 

notable, tot i que al &DWjOHJ�RÀFLDO�G·DU-
EUHV�G·LQWHUqV� ORFDO�GH�%DUFHORQD encara 

QR�KL�FRQVWL�UHJLVWUDW�FDS�GHOV�H[HPSODUV�
que viuen dins del recinte estricte del 

Parc i que possiblement reuneixen prou 

PqULWV�SHU�SRGHU�pVVHU�KL�LQFORVRV�
Així, per esmentar-ne alguns, un mag-

QtÀF� URXUH�� FHUWDPHQW� PRQXPHQWDO�� DO�
darrere del pavelló dels goril·les -d’espè-

FLH�GXEWRVD��WRW�L�TXH�HVWj�UHWRODW�FRP�D�
4�UREXU���R�XQ�PDMHVWXyV�[LSUHU�GH�0RQ-

terrey al costat de “l’Aula oberta”, i una 

robusta alzina d’ampla capçada, molt 

dissimulada i poc visualitzada, gairebé 

a l’extrem nord de la tanca del carrer 

:HOOLQJWRQ��L�XQ�ERQLF�L�~QLF�FHGUH�GHO�/t-
ban, a prop del recinte dels cérvols, un 

LQWHUHVVDQW� JUDQ� IUHL[H� DPHULFj�� UHWRODW�
erròniament com a F. excelsior, a la zona 

de gran fauna africana, entre molts d’al-

tres. Però la variada vegetació del recinte 

GHO�=RR�QR�KD�GH�VHU�FRQWHPSODGD�VLPSOH-
PHQW�FRP�XQ�FRQMXQW�GH�FXULRVLWDWV�ERWj-

niques, no.

3HUTXq�pV�DPE�FRQVWjQFLD�L�DPE�PROWD�

FDSDFLWDW� WqFQLFD� L�G·REVHUYDFLy�TXH�V·KD�
aconseguit fer viure determinades espè-

cies arbòries i arbustives, respectades 

pels animals, dins d’alguns recintes d’ex-

KLELFLy�GH�IDXQD��DWRUJDQW�DL[t�PROW�PpV�
valor a la presentació i millorant les con-

GLFLRQV� G·DGDSWDFLy� GHOV� VHXV� KDELWDQWV��
En són alguns exemples els tamarius 

TXH�FUHL[HQ�GLQV�OD�JUDQ�´SDMDUHUD�GH�YROµ�
GHOV�DUGHLGV�L�HVSjWXOHV��TXH�VXSRUWHQ�HOV�
QLXV�TXH�HOV�RFHOOV�FRORQLDOV�KL�IDQ�DO�GD-

munt, o els berberis dins el recinte dels 

goril·les, arbusts que ells no toquen per 

considerar-los de gust desagradable, i 

molts d’altres.

Grans possibilitats didàctiques

,�pV�WDPEp�PLWMDQoDQW�DOJXQV�SODIRQV�LQ-

formatius i plaques retolades que es valo-

ren i es donen a conèixer als visitants les 

JUDQV�SRVVLELOLWDWV�GLGjFWLTXHV�TXH��FRP�
D� FRPSOHPHQW� GH� O·H[KLELFLy� GH� IDXQD��
també té la vegetació i l’arbrat.

I també és important donar a conèixer 

els molts exemples “d’enriquiment” de 

les conductes animals que, ben dirigides, 

tenen lloc actualment al recinte del Zoo, 

JUjFLHV�D�O·DSURÀWDPHQW�GHOV�UHFXUVRV�TXH�
ofereixen els seus arbres i la vegetació. 

3HU�SRVDU�XQ�H[HPSOH�EHQ�VHQ]LOO��HO�JUDQ�
fossar del grup familiar dels babuïns, 

-punt d’aturada i de visita molt popular-, 

RIHULD� FUzQLFDPHQW�D� OD�YLVWD�GH� WRWKRP�
una greu mancança de recursos lúdics 

per als animals. Actualment es fan servir 

les abundants restes d’esporga i d’escorça 

d’arbres, per cobrir el monòton paviment 

i això provoca en els animals estímuls de 

descoberta, de relaxació de les tensions 

L� GH� MRFV�� DO� PDWHL[� WHPSV� TXH� QDWXUD-

litza l’aspecte del recinte. Darrerament 

-entre d’altres-, s’actua també de forma 

semblant en els recintes de la gran fauna 

africana i dels felins.

Sembla prou evident que, atesa la 

LPSRUWjQFLD�TXH�OD�YHJHWDFLy�HQ�FRQMXQW�

i l’arbrat en especial tenen per a la in-

tegritat de la qualitat ambiental del 

recinte del Zoo de Barcelona, cal ser ex-

WUHPDGDPHQW�FXURVRV�D�O·KRUD�G·HQGHJDU�
DOJXQ� SURMHFWH� R� UHPRGHODFLy� TXH� SXJXL�
afectar negativament qualsevol element 

d’aquest patrimoni.

3HU�ÀQDOLW]DU��FDO�HVPHQWDU�TXH��MXVWD-

ment pocs dies abans d’escriure aquests 

FRPHQWDULV�� �DEULO� ������� OD� )XQGDFLy�
%DUFHORQD�=RR�KD�HGLWDW��HQ�IRUPDW�SDSHU�
i en tiratge reduït, la nova *XLD�%RWjQL-
FD�GHO�=22�GH�%DUFHORQD, una utilíssima 

SXEOLFDFLy�GH����SjJLQHV��HQ�OD�TXDO�DPE�
a col·laboració de diferents especialistes 

es dóna a conèixer una part important 

del patrimoni vegetal -una selecció d’ar-

EUHV� L� DUEXVWV��� OD� KLVWzULD� GHOV� MDUGLQV��
la relació entre plantes i animals, la seva 

localització dins del recinte del Parc, etc.

([FHOÃOHQWV� LOÃOXVWUDFLRQV� L� IRWRJUDÀHV�
donen valor a un breu text en format de 

ÀW[HV� GLGjFWLTXHV�� YLVXDOLW]DGHV� WDPEp�
en unes plaques col·locades a l’exterior, 

a prop de la ubicació de cada espècie des-

FULWD��/D�´*XLDµ�HV�SRW�WDPEp�OOHJLU�L�GHV-
carregar on line a www.zoobarcelona.cat 
�OD�QRVWUD�ÁRUD�JXLD�ERWjQLFD�.

Per tant, seria convenient esmenar, si 

més no en la versió digital, algunes erra-

GHV� WLSRJUjÀTXHV��GH� UHWRODFLy� L�GH� WH[W��
així com incloure alguns exemplars sin-

JXODUV�TXH�KDQ�HVWDW�RPHVRV��FRP�HO�ERL[�
arbori, ubicat a la “Muntanya de Mont-

serrat”, entre d’altres.

OCal ser extremadament 

FXURVRV�D�O·KRUD�G·HQGHJDU�
DOJXQ�SURMHFWH�R�UHPRGHODFLy�
que pugui afectar 

negativament a l’arbrat

OEls plataners del parc, 

més que centenaris, sans 

L�YLJRURVRV��QR�KDQ�VRIHUW�
podes ni mutilacions com el 

seus germans dels carrers

IgnASI R. REnOm

La vegetació del parc ajuda al benestar dels animals del zoo

E
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El Parc de la Ciutadella, de la victòria 
política al menyspreu patrimonial

jORDI DíAz CAllEjO

membre de sos monuments

HVSUpV� GH� O·��� GH� VHWHPEUH� GH�
������)HOLS�9�GH�%RUEy�YD�YROHU�
GHL[DU�FODU�TXL�KDYLD�JXDQ\DW�OD�

JXHUUD�L�TXL�O·KDYLD�SHUGXW��3HU�VLPEROLW-
]DU�KR�YD�IHU�FRQVWUXLU�XQD�IRUWDOHVD��OD�
&LXWDGHOOD��DO�PLJ�GHO�FHQWUH�QHXUjOJLF�GH�
OD�TXH�DOHVKRUHV�HUD�OD�SULQFLSDO�]RQD�FR-
PHUFLDO�GH�OD�FLXWDW�GH�%DUFHORQD��HO�EDUUL�
GH�OD�5LEHUD��(OV�EDUFHORQLQV�YDQ�VHU�REOL-
gats a desmuntar les seves pròpies cases 

pedra a pedra per cedir l’espai a la nova 

estructura militar.

Al llarg del segle XIX es van produir 

diversos períodes revolucionaris amb  as-

salts i intents de demolició d’aquest sím-

bol opressor que representava la fortale-

VD��WRWV�YDQ�VHU�LQIUXFWXRVRV�L�JHQHUDGRUV�
de posteriors períodes de fortes repressi-

RQV�DPE�QRPEURVHV�H[HFXFLRQV��/D�UHOD-

ció d’aquest rosari d’actuacions i repre-

VjOLHV� YD� JHQHUDU� XQ� SURIXQG� VHQWLPHQW�
d’odi dels barcelonins vers la Ciutadella, 

TXH�YD�PDQWHQLU�HO�VHX�FDUjFWHU�UHSUHVVRU�
ÀQV�D�OD�UHYROXFLy�OLEHUDO�GH�������HQ�TXq�
el govern va autoritzar-ne la demolició i 

l’espai va ser cedit a la ciutat amb la con-

GLFLy�TXH�V·KL�FRQVWUXtV�XQ�SDUF�S~EOLF�
El Parc de la Ciutadella va néixer en 

aquest context de recuperació i defensa 

de llibertats, amb la voluntat de deixar 

enrere la Barcelona borbònica.

El primer parc públic de la ciutat

Es tractava del primer gran parc públic 

que va tenir la ciutat. Públic perquè tot-

KRP� SRGLD� IHU�QH� ~V� L� DFFHGLU�KL� OOLXUH-
ment, públic perquè va ser un dels primers 

SURMHFWHV� VREUH� O·HVSDL� S~EOLF� DPE� JHVWLy�
íntegrament municipal, sense intervenció 

de l’Estat i, públic també, perquè el parc 

es va concebre a partir de la convocatòria 

G·XQ�FRQFXUV�S~EOLF�REHUW�D�WRWKRP��VHQVH�
distinció de títols ni nacionalitats.

(O� SURMHFWH� JXDQ\DGRU� YD� VHU� HO� GH�
-RVHS�)RQWVHUp� L�0HVWUH��TXH�YD�H[HUFLU�
posteriorment de director d’obres. Abans 

GH�ÀQDOLW]DU�HO�3DUF�HQ�OD�VHYD�WRWDOLWDW��
l’obra va quedar subordinada a la idea de 

realitzar en el seu recinte una gran expo-

VLFLy��O·([SRVLFLy�8QLYHUVDO�GH�������0DO-
JUDW�WRW��HO������HV�YD�SUHQGUH�OD�GHFLVLy�
GH�FRQVHUYDU�HO�TXH�V·KDYLD�UHDOLW]DW�L�HP-

SUHQGUH�OHV�PRGLÀFDFLRQV�QHFHVVjULHV�SHU�

DGDSWDU� OD� UHVWD� DOV� QRXV� REMHFWLXV�� (Q�
acabar la celebració, la idea original del 

SURMHFWH�GH�)RQWVHUp��FRQVLVWHQW�HQ�TXq�HO�
3DUF�HV�FRQYHUWtV�HQ�XQ�HTXLSDPHQW�XUEj�

per a l’oci, centre de cultura i lloc de pere-

grinació política continuava vigent, i així 

es va continuar transformant malgrat 

l’escassetat de recursos. Es van produir 

SRTXHV�PLOORUHV�UHVSHFWH�D�OD�MDUGLQHULD��
però el desenvolupament d’un programa 

G·HVFXOWXUHV�L�HVWjWXHV�GH�ÀJXUHV�KLVWzUL-
ques catalanes i la creació de diferents 

museus complementaris al Museu Mar-

WRUHOO�� LQDXJXUDW�HO������� HQ�SURSLFLj� OD��
consolidació com a espai públic de quali-

WDW�L�G·DWUDFWLX�FLXWDGj��3RF�D�SRF�HV�YDQ�
anar alineant al lateral del parc que dóna 

a l’actual passeig de Picasso tota una sè-

rie d’equipaments relacionats amb les 

FLqQFLHV��HO�PXVHX�GH�&LqQFLHV�1DWXUDOV�
�������� O·8PEUDFOH� �������� O·+LYHUQDFOH�
��������HO�3DUF�=RROzJLF�DPE�O·DGTXLVLFLy�
GH� OD�FROÃOHFFLy�GH�0DUWt�&RGRODU� ��������
L�PpV� WDUG�� HQFDUD� TXH� O·HGLÀFL� IRUPDYD�
part de les construccions de l’Exposició, 

HO�GH�=RRORJLD�HO�������7DPEp�HV�SUHYHLD�
OD�FUHDFLy�G·XQ�MDUGt�ERWjQLF�

Així va quedar consolidada la que es 

FRQHL[�FRP�´O·DOD�FLHQWtÀFDµ�GHO�3DUF�GH�OD�
&LXWDGHOOD�� 3RF� GHVSUpV�� HO� ������ O·DQWLF�
arsenal militar, actual seu del Parlament, 

es va convertir en el que era conegut po-

pularment com el Palau dels Museus, tot 

un complex museístic que acollia els an-

WLFV�PXVHXV�PXQLFLSDOV�HQ�XQ�VRO�HGLÀFL��
0XVHX�G·$UTXHRORJLD��0XVHX�GH�OD�+LVWz-
ria, Museu de Belles Arts Antigues i Mo-

GHUQHV��0XVHX�GH� OHV�5HSURGXFFLRQV�$U-
tístiques i Museu de les Arts Decoratives. 

El Parc es va convertir en referent quant 

a la divulgació de la ciència a la ciutat i 

un espai pioner en la gestió museística i 

de la cultura a Catalunya.

Tot i que inacabat, aquest espai verd 

públic, es va consolidar com el gran equi-

SDPHQW�PXQLFLSDO�TXH�VXSOLD�HOV�GqÀFLWV�

D

IgnASI R. REnOm

/·DQWLF�0XVHX�GH�&LqQFLHV�1DWXUDOV�pV�XQ�HGLÀFL�PRGHUQLVWD�TXH�HVSHUD�GHVWt

Se busca cuidador de animales
jESúS mARtínEz

RPEUH� GH� OD� RIHUWD�� FRQVHUYDGRU�
parque zoológico. 5HIHUHQFLD��
���=&216����

Precisem incorporar per a la nostra di-

YLVLy�GHO�3DUF�=RROzJLF�XQ�FRQVHUYDGRU�D���
En dependència del Conservador Gene-

UDO�UHDOLW]DUj�OHV�VHJ�HQWV�IXQFLRQV�
- Vetllar pel benestar dels animals 

DO� VHX� FjUUHF� L� OHV� VHYHV� LQVWDOÃODFLRQV�
(elaboració de dietes, pla d’enriquiment, 

PLOORUD�GHO�EHQHVWDU��GHÀQLFLy�GHO�SOD�GH�
col·lecció, de procediments de maneig, se-

JXUHWDW��PDQWHQLPHQW��HWF���
- Coordinació amb la resta de les sec-

cions del Zoo.

- Promoure i participar a qualsevol ni-

vell d’implicació en els programes de con-

servació ex situ e in situ en què el Zoo de 

%DUFHORQD�KL�HVWLJXL�LQYROXFUDW�
- Informar de les incidències i proble-

mes de la seva secció i proposar solucions 

raonades. 

- Participar en el disseny de noves 

LQVWDOÃODFLRQV��HQ� OD�YHVVDQW�GH�GHÀQLFLy�
de requeriments zoològics i necessitats 

WqFQLTXHV��DL[t�FRP�GHÀQLU�PLOORUHV�GH�OHV�
MD�H[LVWHQWV�

��5HSUHVHQWDU�DO�=RR�GH�%DUFHORQD�HQ�
FRQJUHVVRV�� FXUVRV�� FRPLWqV� FLHQWtÀF�WqF-
nics i d’altres actes en que es requereixi 

la presència d’un tècnic de la institució.

)RUPDFLy�LPSUHVFLQGLEOH��
��/OLFHQFLDWXUD�HQ�%LRORJLD�L�R�9HWHUL-

QjULD�
'HMDV� GH� OHHU��1R� HVWiV� OLFHQFLDGR� QL�

en Biología ni en Veterinaria.

4XLHUHV� WUDEDMDU� HQ� HO� =RR�� 4XLHUHV�
cuidar monos aulladores negros; origina-

ULRV�GH�ODV�VHOYDV�VXUDPHULFDQDV��ORV�KDV�
visto en el Zoo de Barcelona.

Buscas el contacto del Zoo. Te pierdes 

navegando en www.zoobarcelona.cat
No das con el teléfono. En Google, 

DSXQWDV�XQ�������������������(Q�OD�ZHE�
telefonosde.com encuentras el teléfono di-

UHFWR�GH�DWHQFLyQ�DO�FOLHQWH���������������
/ODPDV�\�WH�RIUHFHV�FRPR�FXLGDGRU��-XHYHV�
6DQWR�SRU�OD�WDUGH�QR�GHEHQ�GH�WUDEDMDU�

A la semana siguiente llamas, y al 

operador le indicas que quieres enviar tu 

candidatura, a pesar de que no cumples 

todos los requisitos.

Operador.-Por la ley de protección de 

GDWRV�QR�SRGHPRV�DFHSWDU�FXUUtFXORV��/H�
SDVR�XQD�SiJLQD�ZHE�GRQGH�SRGUi�UHPL-
WLUOR�� $SXQWH��www.bsmsa.cat� 9HUi� XQD�
pestaña en la que pone “treballa amb no-

VDOWUHVµ��&OLTXH�\�HQYtH�HO�FXUUtFXOR��KD-

ciendo mención a que su intención es la 

GH�WUDEDMDU�HQ�HO�=RR��
(Q�OD�ZHE�DSDUHFH�HVWH�PDLO��zoobarce-

lona@bsmsa.cat
Te enteras de que existe un curso de 

“cuidador de animales de zoológico”, que 

gestiona el Institut d’Estudis Aplicats 

(Idea, www.idea.lu��
El centro, que tiene su sede en Barce-

ORQD��LPSDUWH����FXUVRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�
el trato con los animales (psicología tera-

péutica equina, especialista en manteni-

PLHQWR�GH�MDUGLQHV��SHOXTXHUtD�\�HVWpWLFD�
FDQLQD«��

Entre estos cursos, el de cuidador de 

animales de zoológico, para conocer “el 

FXLGDGR�\�HO�PDQHMR�GH�ORV�DQLPDOHV�TXH�
suelen encontrarse en los parques zoo-

OyJLFRVµ�� ´$SUHQGHUiV� GHVGH� HO�PDQWHQL-
PLHQWR�H�KLJLHQH�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�\�GH�
los animales para asegurar su bienestar, 

KDVWD�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�VXV�GLHWDV��HO�VH-
guimiento de sus conductas y el control 

de las crías, así como la asistencia a bió-

logos, zoólogos, etólogos y conservacionis-

WDV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�ORV�]RROyJLFRVµ�
(O�SURJUDPD�LQFOX\H�HVWRV�WHPDV��WLSRV�

y funciones de los centros zoológicos, ca-

UDFWHUtVWLFDV�EiVLFDV�GH� ODV�FLHQ�HVSHFLHV�
PiV�IUHFXHQWHV�HQ�ORV�]RRV��VXMHFLyQ�\�FRQ-

tención rutinaria, normas de seguridad…

&XHVWD� ������ HXURV� �H[LVWH� XQD� YHU-
VLyQ�QR�SUHVHQFLDO�FRQ�XQD�UHEDMD�GH�PLO�
HXURV��� TXH� VH� SXHGHQ� SDJDU� D� SOD]RV��
mediante un acuerdo con Bankia. Y dura 

diez meses. Según sus promotores, se co-

ORFD�ODERUDOPHQWH�HO�����GH�ODV�SHUVRQDV�
que realizan el ciclo (media de diez alum-

QRV�SRU�DxR��
'HVSXpV� GH� FRQFHUWDU� KRUD�� TXHGDV�

FRQ�MHIH�GH�HVWXGLRV�GHO�FXUVR��&���HQ�ODV�
instalaciones de Idea en Barcelona, en la 

5DPEOD�GH�&DWDOXQ\D������
(Q�HO�YHVWtEXOR�GH�XQD�FDVD�GH�WHFKRV�

DOWRV�� HQ� XQ� HGLÀFLR� GH� OD� EXUJXHVtD� GH�
principios del siglo XX, cuadros de tigres, 

MLUDIDV�\�GHOÀQHV�
&�� WH� DWLHQGH� HQ� XQ� GHVSDFKLWR� FRQ�

N

O/HV�VXFFHVLYHV�UHPRGHODFLRQV�
KDQ�DQDW�VLPSOLÀFDQW�HO�SDUF��
reduint la riquesa vegetal 

L�HO�FDUjFWHU�YXLWFHQWLVWD 

que el diferenciava
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TXH� OD� FLXWDW� QR� KDYLD� VDEXW� GLVWULEXLU�
HQ�OHV�QRYHV�jUHHV�GH�FUHL[HPHQW�GH�O·(L-
[DPSOH�UHVSHFWH�GHOV�HVSDLV�G·RFL��MDUGLQV�
o museus. El Parc va gaudir d’una gran 

SRSXODULWDW�ÀQV�EHQ�HQWUDW�HO�VHJOH�;;�
El Parc de la Ciutadella va ser l’ele-

ment vertebrador més important de l’ur-

EDQLVPH�GHO�VHJOH�;,;�D�OD�FLXWDW�L��MXQWD-

ment amb el Born, i la recent recuperació 

de les restes de la ciutat del segle XVIII, 

V·KDQ�FRQYHUWLW�HQ�XQ�GHOV�FRQMXQWV�XUED-

QtVWLF� DPE� MDUGLQV�� HTXLSDPHQWV� L� KDEL-
WDWJHV�DPE�PpV�ULTXHVD�KLVWzULFD� L�VLP-

bòlica de Catalunya.

Cap als anys vint els nous corrents 

noucentistes van afavorir un seguit de re-

formes i millores en l’ordenació del parc 

GXWHV�D�WHUPH�SHU�1LFRODX�0��5XELy�L�7X-

durí. Es va propiciar la demolició del Pa-

lau de la Indústria, la restauració general 

G·HGLÀFLV�L�MDUGLQV��L�OD�PLOORUD�SDLVDWJtVWL-
ca amb noves creacions com la plaça d’Ar-

PHV�UHDOLW]DGD�SHU�-�&�1��)RUHVWLHU�
8Q� FRS� ÀQDOLW]DGD� O·([SRVLFLy� ,QWHU-

QDFLRQDO�GH�%DUFHORQD�GH������HV�YD�SUR-
duir un trasllat dels museus al nou espai 

HQMDUGLQDW�GH�OD�FLXWDW�HQ�TXq�HV�YD�FRQ-

YHUWLU�OD�PXQWDQ\D�GH�0RQWMXwF�
$PE�O·DGYHQLPHQW�GH�OD�,,�5HS~EOLFD��

la recuperació de les institucions autonò-

miques i la inauguració del Parlament de 

&DWDOXQ\D�HO���GH�GHVHPEUH�GH������HQ�
O·HGLÀFL�GH�O·DQWLF�$UVHQDO��HO�3DUF�YD�UH-
FXSHUDU�SDUW�GH�OD�VHYD�VLJQLÀFDFLy�SROt-
tica i es va convertir en quelcom més que 

XQ�HVSDL�YHUG�GHGLFDW�D�O·RFL�FLXWDGj�

El Zoo pren el protagonisme

/D�JXHUUD�L�OHV�SRVWHULRUV�FRQVHT�qQFLHV�
van capgirar qualsevol intent de recupe-

ració dels valors del parc, ni que fossin 

HOV� SDLVDWJtVWLFV�� eV� PpV�� D� SDUWLU� GHO�
�����HV�SURPRJXp�XQ�SURMHFWH�SHU�FRQV-
WUXLU�KL�DO�VHX�LQWHULRU�XQD�DPSOLDFLy�GHO�
PHUFDW�GH�IUXLWHV�L�YHUGXUHV��(O�SURMHFWH�
HV� YD� DWXUDU� JUjFLHV� D� O·RSLQLy� S~EOLFD�
barcelonina, i com a conseqüència de la 

PRELOLW]DFLy�L�GLFWjPHQV�GHO�PyQ�FXOWXUDO�
L�DFDGqPLF��HO�3DUF� IRX�GHFODUDW� ´-DUGtQ�
KLVWyULFR�DUWtVWLFRµ�HO������

A partir d’aquest moment el Parc reco-

bra gran part de la popularitat i dinamis-

PH�SHUGXWV��'HV�GH�ÀQDOV�GHOV�DQ\V�FLQ-

TXDQWD�L�SHU�OD�PDWHL[D�LQqUFLD�ÀQV�EHQ�Ep�
HOV�DQ\V�����HO�3DUF�GH�OD�&LXWDGHOOD�SDVVD�
a convertir-se en un espai d’inequívoc ca-

UjFWHU�LQIDQWLO�DPE�OD�FUHDFLy�G·XQD�&LXWDW�
,QIDQWLO��DPE�SHWLWV�KDELWDWJHV�� FDUUHUV� L�
ÀQV�L�WRW�XQ�WHDWUH��'H�OD�Pj�GH�O·DOFDOGH�
-RVHS�0DULD� GH� 3RUFLROHV� HV� WUDQVIRUPD�
en una mera antesala del zoològic. Tot i el 

reconeixement patrimonial, es converteix 

en un espai explícitament per als infants, 

en què els adults són mers acompanyants.

Es fa tot el possible per eliminar qual-

sevol referència al parc vuitcentista i als 

seus valors paisatgístics i, per descomp-

tat, qualsevol al·lusió simbòlica.

Amb aquesta perspectiva, el Zoo es 

va convertir en l’element més important 

del Parc i la resta d’instal·lacions van 

caure durant anys en el semi-abandó i 

HO�GHVFXLW��/D�YHJHWDFLy�V·DSURSLDYD�GHOV�
elements constructius generant molts 

espais ocults i racons plens de vegeta-

ció i gats, i modelava un parc d’aspecte 

inculte i feréstec fora de les avingudes i 

entorns més transitats.

Amb motiu de la celebració del cente-

QDUL�GH�O·([SRVLFLy�8QLYHUVDO�GHO�������HO�
PDWHL[� ����� HV� YD� UHDOLW]DU�XQD� LPSRU-
WDQW�UHVWDXUDFLy�TXH�VXSRVj�OD�UHQRYDFLy�
L�DFWXDOLW]DFLy�GH�OD�[DU[D�GH�UHJ��DIHFWj�
el mobiliari -es van canviar els bancs de 

pedra pels de fusta-, l’enllumenat i es 

va procedir a l’etiquetatge de moltes es-

pècies vegetals. També es va restaurar 

O·HGLÀFL�GH�O·8PEUDFOH�L�VH·Q�YD�UHQRYDU�OD�
vegetació interior.

A partir, però, d’aquesta “renovació” i 

de les successives polítiques de gestió, el  

3DUF�V·KD�DQDW�VLPSOLÀFDQW��HPSREULQW� L�

banalitzant a cada una de les seves pos-

WHV� D� SXQW�� V·KD� UHGXwW� OD� ULTXHVD� GH� OD�
VHYD� YHJHWDFLy� L� V·KD� SHUGXW� HO� FDUjFWHU�
vuitcentista que el diferenciava dels al-

tres parcs més moderns de la ciutat.

Per la seva fusió de natura, art i cultu-

ra, el Parc de la Ciutadella és una síntesi 

monumental dels valors del segle XIX, i 

així es va entendre quan se’n va declarar 

la protecció. No es podia construir en el 

seu interior, ni transformar, ni ender-

rocar. Darrerament sembla que no es fa 

més que cedir terreny al Zoo i utilitzar-se 

per encabir usos i serveis aliens a l’espe-

rit de la protecció.

Depreciació constant del Parc

Fins ara el procés de depreciació del parc 

QR�KD�WLQJXW�DWXUDGRU��(O�SRF�UHVSHFWH�L�
l’escassa vocació patrimonial dels dife-

rents agents que intervenen en la seva 

JHVWLy�pV�XQ�GHOV�FDVRV�PpV�ÁDJUDQWV�GH�OD�
poca voluntat i observança en l’aplicació 

GH�OD�OHJLVODFLy��/D�FLXWDW�GH�%DUFHORQD�KD�
WLQJXW�DO�OODUJ�GH�OD�VHYD�KLVWzULD�UHFHQW�
moltes pèrdues patrimonials insubstitu-

wEOHV�� VREUHWRW� HGLÀFLV� L� � HVSDLV� S~EOLFV��
Molts, és cert, per la manca de protecció, 

SHU�O·REOLW�HQ�QR�KDYHU�ORV�FDWDORJDW�HQ�HO�
VHX�GLD��+D�HVWDW�O·RSLQLy�S~EOLFD�OD�JUDQ�
defensora del patrimoni de la ciutat amb 

les seves reivindicacions i demandes, 

però el cas del Parc de la Ciutadella és 

PDQLIHVW��/HV�LQVWLWXFLRQV�UHVSRQVDEOHV�L�
garants de l’aplicació de la legislació pa-

trimonial que obliga a mantenir i “recu-

perar” el Parc d’acord amb el Capítol II 

de règim de protecció dels béns immobles 

GH�OD�/OHL��������GHO�3DWULPRQL�&XOWXUDO�
GH�&DWDOXQ\D�� KDQ� DEDQGRQDW� OHV� VHYHV�
responsabilitats.

Sense anar més lluny, un dels casos 

PpV�JUHXV�HV�YD�SURGXLU�HO�����������HQ�
què amb l’excusa d’enderrocar el parc in-

IDQWLO�GH�WUjQVLW��HO�=RR�HV�YD�DSURSLDU�GH�
FHQWHQDUV� GH� PHWUHV� TXDGUDWV� GHO� MDUGt�
KLVWzULF��DPE�OD�GHVWUXFFLy�G·XQLWDWV�SDL-
satgístiques consolidades, sense cap tipus 

d’informe patrimonial que en permetés la 

destrucció. També durant aquest període 

es va construir un poliesportiu, que ocu-

SD�PpV�GH�������P��GH�WHUUHQ\V�SURWHJLWV�
sense cap informe paisatgístic. Només es 

va presentar un informe arqueològic, i en 

GDUUHUD� LQVWjQFLD�� D� UHTXHULPHQW� GH� OD�
Comissió de Patrimoni de la Generalitat. 

El Zoològic també va perdre una part de 

terrenys, però a canvi va aconseguir unes 

noves instal·lacions per als guacamais. 

Altre cop, noves construccions modernes 

sense autorització explícita, envaint un 

MDUGt� SDLVDWJtVWLFDPHQW� SURWHJLW�� /·HVSDL�
que ocupa el Zoo de Barcelona, tot i que 

SXJXL�VHPEODU�HO�FRQWUDUL��WDPEp�HVWj�FD-

WDORJDW�L�SURWHJLW�FRP�D�-DUGt�+LVWzULF��(O�
Parc és una sola unitat.

El nou vial, un altre atac al patrimoni

$PE�O·REHUWXUD�GHO�QRX�YLDO�TXH�WDOODUj�HO�
3DUF�HQ�GRV��QR�HVWj�SUHYLVWD�FDS�DFWXDFLy�
SHU�PLOORUDU�R�UHVWDXUDU�HO�MDUGt��HQ�FDQ-

YL�HO�=RR�YHXUj�FRP�HV�FRQVWUXHL[�XQ�QRX�
DFFpV��XQ�QRX�HGLÀFL�DPE�ERWLJD�L�YHXUj�
remodelada tota una zona de recepció de 

YLVLWDQWV�� (V� FRQVWUXLUj� XQ�PRGHUQ� SDV�
HOHYDW�HQIURQWDW�D�O·DQWLF�HGLÀFL�GH�OD�GL-
UHFFLy��$FWXDFLRQV�GHO�WRW�FRQWUjULHV�D�OD�
llei, amb un cost de 6 milions d’euros, i 

sense cap tipus d’estudi d’impacte paisat-

JtVWLF�VREUH�HO�-DUGt�+LVWzULF�
/D�VqULH�G·HVWUDWV�KLVWzULFV�TXH�FRQÁX-

eixen en el recinte del Parc el fan merei-

xedor de la protecció com a Bé Cultural 

d’Interès Nacional de què gaudeix, i tan 

VROV� DTXHVW� IHW� KDXULD� GH� VHU� VXÀFLHQW��
WDO�L�FRP�GHWHUPLQD�O·HVPHQWDGD�/OHL�GHO�
3DWULPRQL�&XOWXUDO�&DWDOj��SHUTXq�TXDO-
VHYRO�WUDQVIRUPDFLy�DXWRULW]DGD�KR�VLJXL�
només per recuperar la seva imatge i el 

VHX�FDUjFWHU�SDWULPRQLDO�
+L�KD�XQD�YROXQWDW�HVSHFtÀFD�SHU�ED-

nalitzar el Parc de la Ciutadella negant-li 

TXDOVHYRO�YDORU�KLVWzULF�R�IXQGDFLRQDO�GH�
la Barcelona Moderna, i per ocultar els 

seus valors paisatgístics, simbòlics i polí-

WLFV��7RW�DL[z�HVWj�VXFFHLQW�HQ�XQD�FLXWDW�
TXH�VHPSUH�KD�HVWDW�FXURVD�L�RUJXOORVD�GH�
la seva participació ciutadana i dels seus 

triomfs socials.

´/D�JHQW�QR�HV�PRELOLW]D�SHU�%DUFHOR-
na” era un titular de l’anterior número de 

Carrer��¢KR�IDUj�SHU�UHFXSHUDU�HO�3DUF�GH�
la Ciutadella?

una mesa redonda que desplaza las sillas 

KDVWD�ORV�ULQFRQHV�
7~���&RPR�KH�HVFXFKDGR�PXFKDV�YHFHV�

que es posible que se cierre el Zoo…

C. -No, qué va, si lo van a ampliar, 

OR�TXH�SDVD�HV�TXH�DKRUD��HQ�WLHPSRV�GH�

HOHFFLRQHV�� HVWi� SDUDGR�� 3HUR� VH� TXLHUH�
DJUDQGDU�HO�GHOÀQDULR��\�KDFHU�]RQDV�GH�
mar y de tierra…

7~���¢6HUtD�SRVLEOH�WUDEDMDU�HQ�HO�=RR"
C. -Difícil, es bastante complicado, 

porque son muy reticentes a contratar 

SHUVRQDO�H[WHUQR��3HUR�HQ�EUHYH�ÀUPDUH-
PRV�XQ�FRQYHQLR�FRQ�HOORV��3RU�HMHPSOR��
nosotros formamos a los cuidadores del 

zoo de Madrid.

Tú. -Pero claro, gastar este dinero y lue-

JR�QR�SRGHU�WUDEDMDU�HQ�HO�]RR�GH�%DUFHORQD�
C. -Bueno, también se puede optar al 

$TXDODQG��%DUFHORQD���D�OD�IXQGDFLyQ�SDUD�
la conservación y recuperación de anima-

OHV�PDULQRV��HO�&5$0��(O�3UDW�GH�/OREUH-
JDW���\�D�OD�)XQGDFLyQ�0RQD��*LURQD��

7~���¢&XiQWR�FREUD�XQ�FXLGDGRU"
C. -Unos mil doscientos euros.

Tú. -Entiendo que el trato a los anima-

les en el zoo de la ciudad no es lo que era…

&���+D�FDPELDGR�PXFKR��$QWHV�Vt��SRU�
HMHPSOR�� ORV�RVRV�DFDEDEDQ�FRQ�HQIHUPH-
GDGHV� SVLFROyJLFDV�� SRU� HVWDU� HQMDXODGRV�
GH�PDOD�PDQHUD��GDQGR�YXHOWDV�FRQWLQXD-

PHQWH��VH�YROYtDQ�WXUXPEDV��+R\�HQ�GtD��
H[LVWHQ� SURIHVLRQDOHV� TXH� VDEHQ� FXiQWR�

espacio necesita el oso, que requiere de un 

tronco rugoso en el que poder rascarse…

7~���'HVSXpV�GH�&RSLWR�GH�1LHYH��¢TXp�
animal símbolo queda?

&�� �3RU� HMHPSOR�� 0DGULG� WLHQH� D� VXV�
osos panda. Y Barcelona, a su elefanta.

7~���3HUR�EXHQR��PL�WUDEDMR�FRQVLVWLUtD�
HQ�GDU�GH�FRPHU�D�ORV�DQLPDOHV��¢QR"

C. -No solo eso. Tendrías que rellenar 

XQD�ÀFKD�WpFQLFD�FRQ�ORV�KiELWRV�GHO�DQL-
PDO�� VXV� KRUDV� GH� FRPLGD�� HWFpWHUD�� /R�
que se busca es la especialización, y para 

eso tenemos cursos determinados, como 

HO�GH�¶HVSHFLDOLVWD�HQ�FHWiFHRV�\�RWURV�PD-

míferos marinos’. Claro, no es lo mismo 

un tigre y un león que una iguana.

7H�HQWUHJD�HO�FDWiORJR�GH�FXUVRV��´PH-
MRUDPRV� OD� YLGD� GH� ORV� DQLPDOHVµ��� ´XQD�
gran oferta de posibilidades que facilita-

UiQ�WX�DSUHQGL]DMH�H�LQVHUFLyQ�ODERUDOµ�
&��FRQItD�HQ�VX�HPSUHVD��́ /OHYDPRV�PiV�

de treinta años formando. Y la gente que 

SDVD�SRU�DTXt�DFDED�FRQWHQWD��$GHPiV��VR-
mos los únicos que ofrecen este servicio, la 

relación con el animal es individual”.

(O�DxR�TXH�YLHQH�� WH�PDWULFXODUiV�HQ�
Biología en la Universitat de Barcelona.
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IgnASI R. REnOm

L’Hivernacle es troba tancat i en estat de deixadesa i abandó

OEl zoo es va apropiar 

de centenars de metres 

TXDGUDWV�GHO�MDUGt�
KLVWzULF��GHVWUXLQW�XQLWDWV�
paisatgistíques consolidades
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sando. Turismo desenfrenado que 
VH�PDQLÀHVWD��SRU�HMHPSOR��´HQ�ODV�
FDUDYDQDV�GH�WXULVWDV�D�SLH��HQ�EL-
FLFOHWD�\�HQ�WRGR�WLSR�GH�YHKtFXORV�
GH� QRPEUH� DQJORVDMyQ� �segways��
go-cars�� rickshaws��� XQ� IHQyPHQR�
TXH� HQ� FXDOTXLHU� OXJDU� VHUtD� FDOL-
ÀFDGR�GH�LQYDVLYR��SHUR�TXH�HQ�XQ�
HQWUDPDGR�XUEDQR�WDQ�WXSLGR�FRPR�
&LXWDW� 9HOOD� HV� VLPSOHPHQWH� XQD�
ORFXUDµ� �GHQXQFLD�� ´GHODQWH� GHO�
3DODX��SRU�HMHPSOR��QR�SXHGHV�SD-
VDU�SRUTXH�KD\�XQD�PDUDEXQWD�GH�
WXULVWDV�\�HQ�XQD�FDOOH�WDQ�SHTXHxD�
FRPR� &DUGHUV� �GRQGH� H[LVWHQ� XQ�
SDU�GH�DJHQFLDV�GH�DOTXLOHU�GH�EL-

FLFOHWDV��GHEHV�GHWHQHUWH�GXUDQWH�
XQ�UDWR�SDUD�GHMDU�SDVDU�XQD�KLOHUD�
GH�TXLQFH�ELFLFOHWDV�TXH�YD��YLHQH�
R�FUX]Dµ�

(O� FXOSDEOH� GH� HVWD� VLWXDFLyQ�
HV��HQ� VX�RSLQLyQ�� OD�SROtWLFD�PX-
QLFLSDO�� ´UHVSHFWR� DO� WXULVPR�� HO�
FULWHULR� VLHPSUH� KD� VLGR� FXDQWR�
PiV�� PHMRUµ�� $OJR� TXH� FRQVLGHUD�
´XQ� HUURU� \� XQ� VXLFLGLRµ� \� TXH� OH�
UHFXHUGD�� GLFH�� D� ODV� HFRQRPtDV�
´H[WUDFWLYDVµ�� EDVDGDV� HQ� OD� H[-
SORWDFLyQ� GHO� SHWUyOHR� R� OD�PLQH-
UtD�� ´VH� WUDWD� GH� H[WUDHU� FXDQWR�
DQWHV�\�cuanto más, mejor��OR�TXH�
SDVH�PDxDQD�GD�LJXDOµ��<�UHPDWD��

´/D� GLIHUHQFLD� HV� TXH� HQ� YH]� GH�
FDUJDUVH� XQ� HFRVLVWHPD� DPD]yQL-
FR��VH�HVWiQ�FDUJDQGR�XQ�HFRVLVWH-
PD�KXPDQR��XUEDQRµ�

(Re)tomar las plazas
(V�HQ�HVWH�FRQWH[WR�GRQGH�VXUJH�OD�
LGHD�GH�UHFRQTXLVWDU�HO�HVSDFLR�S~-
EOLFR��'H�GHYROYHUOR�D�VXV�OHJtWLPRV�
GXHxRV�� 8QD� DFWLWXG� TXH� WLHQH� VX�
RULJHQ�HQ�OD�UHDFFLyQ�GH�ORV�YHFLQRV�
DO�3ODQ�GH�8VRV�GH�&LXWDW�9HOOD��SR-
SXODUPHQWH�FRQRFLGR�FRPR�Plan de 

Abusos��DSUREDGR�HQ�MXOLR�GH�������
3RU�DTXHO�HQWRQFHV��HO�3ODQ�QR�VyOR�
GLR� OXJDU� D� DOHJDFLRQHV� OHJDOHV��
VLQR� D� WRGD�XQD� FDPSDxD�GH� FRQ-
WHVWDFLyQ� YHFLQDO�� $� UDt]� GH� HOOD��
XQ� JUXSR� GH� SHUVRQDV� �GH� OD� DVR-
FLDFLyQ�GH�YHFLQRV�GHO�&DVF�$QWLF��
DXQTXH�QR�H[FOXVLYDPHQWH��HQFRQ-
WUDURQ�´LQWHUHVDQWHV�ODV�GLQiPLFDV�
TXH� VH�KDEtDQ� FUHDGR�HQ�HVSDFLRV�
DELHUWRVµ�\�ODQ]DURQ�XQD�LGHD��Fem 

Plaça��´+DJDPRV�3OD]Dµ���6H�WUDWD��
FRPR�VX�QRPEUH�LQGLFD��GH�RFXSDU�
GH� IRUPD� SDFtÀFD� \� IHVWLYD� �\� VLQ�
DYLVR� SUHYLR� D� OD� DXWRULGDG�� XQD�
SOD]D�� /D� SULPHUD� IXH� OD� GH� 6DQW�
0LTXHO��HQ�HO�EDUULR�GHO�*zWLF��2FX-
UULy�HO�SDVDGR����GH�PDU]R��\�OD�DF-
FLyQ�HQJOREy�GRV�DVSHFWRV��(O�O~GL-
FR��HV�GHFLU��´FRPSDUWLU�HO�HVSDFLR�
FRQ�XQ�Q~PHUR�LPSRUWDQWH�GH�SHU-
VRQDV��GLVIUXWiQGROR�GH�XQD�PDQH-
UD�QDWXUDO��D�OD�TXH�\D�QR�HVWDPRV�
DFRVWXPEUDGRVµ�� \�HO� UHLYLQGLFDWL-
YR��´HVWH�HVSDFLR�HV�QXHVWUR�\�DTXt�
QRV� TXHGDPRVµ��� (O� DFWR� WUDWy� GH�
VHU� OR�PiV�´LQFOXVLYRµ�SRVLEOH��GH�
PDQHUD�TXH�WRGR�HO�PXQGR�VH�VLQ-
WLHUD� D� JXVWR�� \� YDOLpQGRVH� GH� XQ�
KXPLOGH�FDUULWR�GH�PDGHUD�� IDEUL-
FDGR� SRU� HOORV�PLVPRV� �VtPEROR� \�
HOHPHQWR�ORJtVWLFR�D�OD�YH]��FDUJD-
URQ�SHORWDV�EODQGDV�� WL]DV�� URWXOD-
GRUHV��SDSHO��XQ�MXHJR�GH�DMHGUH]��
RWUR� GH� GRPLQy�� SDQFDUWDV� \� DOJR�
GH� PHULHQGD�� /DV� WL]DV� VLUYLHURQ�
SDUD�FRQYHUWLU�OD�SOD]D�HQ�XQD�DX-

LoS vECinoS dESContEntoS Con EL modELo dE CiudAd 

SE unEn pARA ‘REConquiStAR’ EL ESpACio púbLiCo

(Re)tomar las plazas
LuiS CALdEiRo

'HEHPRV� DGPLWLU� �QR� VLQ� WULVWH]D��
TXH� OR� TXH� HO� DQWURSyORJR�0DQXHO�
'HOJDGR� GHQRPLQD� Modelo Barce-

lona�YD�YLHQWR�HQ�SRSD��/D�FLXGDG�
FRPR� HVFDSDUDWH�� FRPR� HQRUPH�
HVFHQRJUDItD� SXHVWD� D� GLVSRVLFLyQ�
GH� WRGR� WLSR� GH� LQWHUHVHV� HPSUH-
VDULDOHV� �WXUtVWLFRV�� LQPRELOLDULRV��
WHFQROyJLFRV��� HO� IpUUHR� FRQWURO�
GHO� HVSDFLR� S~EOLFR� SRU� HO� SRGHU�
SROtWLFR�� \�� FRPR�FRQVHFXHQFLD�� OD�
WUDQVIRUPDFLyQ� GH� VXV� KDELWDQWHV�
�QRVRWURV�� HQ� PHURV� HVSHFWDGRUHV�
TXH� VH� OLPLWDQ� D� SDVHDU� \� FRQVX-
PLU� �SDVLYRV�� GyFLOHV�� ÀJXUDQWHV��
VLJXLHQGR� HO� VtPLO� GH� OD� HVFHQR-
JUDItD��� FDUDFWHUL]DQ� HVWH� PRGHOR�
GH� FLXGDG��8Q�PRGHOR� TXH�� D� SUL-
PHUD�YLVWD��SRGUtD�VHU�HO�SURGXFWR�
GH�DOJXQD�PHQWDOLGDG�neocon. Pues 
QR��SRGHPRV�GDWDU�VX�RULJHQ�KDFLD�
������FXDQGR�%DUFHORQD�HV�QRPLQD-
GD� RÀFLDOPHQWH� FRPR� VHGH� GH� ORV�
-XHJRV�2OtPSLFRV�GHO�DxR�������(V�
D� SDUWLU� GH� HVH� PRPHQWR� FXDQGR�
FRPLHQ]DQ� ODV�REUDV�GHO�HYHQWR�\��
HQ�VHQWLGR�PiV�DPSOLR��XQD�GH�ODV�
PD\RUHV�WUDQVIRUPDFLRQHV�XUEDQtV-
WLFDV�� VRFLDOHV� \� HFRQyPLFDV� TXH�
FRQRFHUi� OD� FLXGDG�� KDVWD� OOHYDUOD�
DO�SXQWR�HQ�TXH�KR\�VH�HQFXHQWUD��
+D� VLGR� OD� L]TXLHUGD�� SXHV�� TXLHQ�
LQLFLy� \� GHVDUUROOy� HO�Modelo Bar-

celona��GXUDQWH�HO�GLODWDGtVLPR�SH-
UtRGR�HQ�TXH�JREHUQy�OD�FLXGDG��OD�
IULROHUD� GH� WUHLQWD� \� GRV� DxRV�� GH�
�����D��������*RELHUQRV�PXQLFLSD-

OHV� HQFDEH]DGRV�� SDUD�PiV� VHxDV��
SRU� HO� 36&�� HQ� VXFHVLYDV� DOLDQ]DV�
FRQ� ,QLFLDWLYD� \� (VTXHUUD� 5HSXEOL-
FDQD�� +R\�� FXULRVDPHQWH�� HO� ´0R-
GHOR� %DUFHORQDµ� KD� VLGR� DVXPLGR�
FRQ�WRWDO�QDWXUDOLGDG�SRU�HO�DFWXDO�
DOFDOGH� GH� GHUHFKDV�� ;DYLHU� 7ULDV�
�&L8��� (V� PiV�� VHJ~Q� 'DQL� 3DUGR��
PLHPEUR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�GH�9HFL-
QRV�GHO�&DVF�$QWLF��LQWHJUDGD�HQ�OD�
;DU[D� 9HwQDO� GH� &LXWDW� 9HOOD�� ´QR�
VyOR�OR�KD�DVXPLGR��VLQR�TXH�OR�KD�
UHÀQDGRµ�� ´/D� L]TXLHUGD� IDYRUHFtD�
ORV� LQWHUHVHV� HPSUHVDULDOHV�� SHUR�
KDFtD�HO�paripéµ��H[SOLFD��´HQ�FDP-
ELR��ORV�DFWXDOHV�GLULJHQWHV�QR�VyOR�
JHVWLRQDQ�OD�FLXGDG�FRPR�XQD�HP-
SUHVD��VLQR�TXH�DGHPiV�OR�KDFHQ�sin 

complejos��FRPR�GLUtD�$]QDUµ�

Los ciudadanos, expulsados
'HVGH� ������ SXHV�� HO� FLXGDGD-
QR� EDUFHORQpV� FRQWHPSOD� FyPR�
YD� VLHQGR� GHVSRMDGR� GHO� HVSDFLR�
S~EOLFR� �GHO� TXH� GHEHUtD� VHU� SUR-
WDJRQLVWD�� D� FDXVD� GH� VX�PHUFDQ-
WLOL]DFLyQ�� OD� H[SDQVLyQ� LPSDUDEOH�
GH� ´WHUUD]DV�� DSDUFDPLHQWRV� \� XQ�
WXULVPR� PDVLYRµ�� HQ� SDODEUDV� GH�
3DUGR��OR�YD�DUULQFRQDQGR�\�H[SXO-

La campaña 
continúa
Los voluntarios de la 
campaña Fem Plaça suelen 
reunirse La Negreta (calle 
Nou de Sant Francesc, 21), 
aunque también lo hacen en 
los espacios que ocupan. Se 
trata de un local compartido 
por varias entidades 
(Asociación de Vecinos 
del barri Gòtic, Asamblea 
15-M del Gòtic, Sindicato 
de Arquitectos, etc.) En sus 
últimos encuentros se acordó 
proyectar nuevas acciones 
y seguir con la campaña de 
ocupaciones resocializadoras 
del espacio público. Para más 
información, clicar: www.

xarxaciutatvella.cat

ComiSSió d’AfECtAtS pEL pRojECtE 

uRbAníStiC dEL boRn

Fem Plaça és una iniciativa de la Xarxa 
Veïnal de Ciutat Vella, de la Comissió 
d’Afectats pel Projecte Urbanístic del Born 
i de l’Associació de Veïns del Casc Antic, 
dels veïns i veïnes que no estem satisfets 
amb el model de ciutat que se’ns imposa 
des de l’Administració, que ens sentim 
agreujats per la seva gestió i expropiats per 
la seva implantació.

Fem Plaça sorgeix de la necessitat 
d’utilitzar la ciutat més enllà de l’esquema 
que ens imposa l’Administració, que tracta 
l’espai públic com una mercaderia que pot 
llogar per un grapat de diners, com si fos seu.

“Fem Plaça a la plaça Sant Miquel” 
o “Esmorzem a la plaça Comercial” són 
accions que tenen com a objectiu visualitzar 
i reivindicar l’espai que ens ha estat 
arrabassat i donar satisfacció a totes les 
veïnes i veïns, grans i petits, que necessitem 
fer ús del barri. Un dret a l’ús de la ciutat 

oposat a les polítiques hipòcrites del 
civisme, que impedeixen veure una cervesa 
en el carrer, però te’n pots veure litres si 
la consumeixes en una terrassa. Un dret 
a la ciutat que denuncia la democràcia i 
la farsa de la participació que patrocina la 
privatització d’espais emblemàtics de la 
ciutat per a l’ús exclusiu de les elits, com 
en el Port Vell, o els rebenta transformant-
los en un supermercat per abocar-hi les 
deleroses masses de turistes.

Juntament amb accions que s’han dut a 
terme com “Okupem la plaça de Can Basté”, 
altres reunions contra el Pla d’Usos o les 
jornades “Quan els barris eren nostres”, 
es manifesta el malestar contra aquests 
interessos que no són públics, que no són 
dels veïns i veïnes, i que ens pretenen 
imposar un model d’explotació de la ciutat, 
d’emprar i fruir la mercaderia: ciutat.

Són les polítiques que transformen la 
ciutat en una indústria extractiva, que 
EHQHÀFLHQ�IRQDPHQWDOPHQW�OD�SURSLHWDW�
rendista i la gran indústria del turisme, la 

gola del negoci de consumir espai públic, el 
que ens deixa sense espai, ens fa fora de la 
ciutat i ens margina.

Nosaltres en fem queixa, en fem rebuig, 
fem plaça, barri, veïnatge, apoderament 
del nostre espai per viure, per parlar, per 
compartir, jugar, berenar…

Fem plaça, fem queixa, fem barri 

O/RV�YHFLQRV�FRQVLGHUDQ�
¶XQ�HUURU�\�XQ�VXLFLGLR·�
OD�JHVWLyQ�GHO�WXULVPR�
\�DUUHPHWHQ�FRQWUD�HO�
3ODQ�GH�8VRV�PXQLFLSDO

joAn moREjón

La plaza Sant Miquel tiene 27 bancos públicos y 141 asientos de terraza

WpQWLFD�performance��´ORV�QLxRV�OD�
GHMDURQ�SUHFLRVD��QR�TXHGy�XQ�PH-
WUR�FXDGUDGR�GH�VXHOR�VLQ�SLQWDUµ��\�
ORV�URWXODGRUHV��SDUD�FRQIHFFLRQDU�
PHQVDMHV� DOXVLYRV� DO� HVSDFLR� RFX-
SDGR�\�FROJDUORV�GHO�PRQXPHQWR�D�
ORV�&DVWHOOV��8QR�GH�HOORV�HUD�KDU-
WR�HORFXHQWH��´���EDQFRV�S~EOLFRV�
IUHQWH�D�����DVLHQWRV�GH�WHUUD]D�HQ�
SOD]D�6DQW�0LTXHOµ�

6LQ�HPEDUJR��0DUtD��XQD�YHFLQD�
GHO�EDUULR��DOHUWDED��´HO�SUREOHPD�
QR� VRQ� VyOR� ODV� WHUUD]DV�� 7DPELpQ�
HVWiQ� ORV�FRFKHVµ��<�GH�KHFKR��VH�
FRQVLJXLy� EORTXHDU� HO� WUiÀFR� UR-
GDGR��7DPELpQ�VH�WRPy�QRWD�GH�OD�
VXSHUÀFLH�GHGLFDGD�D�XVRV�S~EOLFRV�
�]RQDV�GH�WUiQVLWR�\�UHSRVR��\�SUL-
YDGRV� �WHUUD]DV�� DSDUFDPLHQWRV���
´7RGDYtD� QR� WHQHPRV� ORV� GDWRV�
HODERUDGRVµ� �FRQÀHVD� 'DQL� 3DUGR��
´SHUR�� DSUR[LPDGDPHQWH�� ORV� UH-
VXOWDGRV�DUURMDQ�VyOR�XQ�����GH�HV-
SDFLR�GHGLFDGR�DO�S~EOLFRµ��¢<�FXiO�
IXH� OD� UHDFFLyQ�GH� OD�JHQWH�DO� UH-
FXSHUDU�OD�FDOOH�SDUD�FKDUODU��SDUD�
HVWDU��VLQ�WHQHU�TXH�GDU�H[SOLFDFLR-
QHV�QL� SHGLU� SHUPLVR�QL� SDJDU�SRU�
HOOR"� ´'H� UHJRFLMRµ� �FRQÀHVD�� ´GH�
UHJRFLMR�\�HQFXHQWUR��2�FRPR�GH-
FLPRV�HQ�&LXWDW�9HOOD��GHMDPRV�SRU�
XQ�PRPHQWR� GH� VHU�ÀJXUDQWHV de 
OD�SHOtFXOD�GHO�WXULVPR�SDUD�VHU�ac-

tores�GH�QXHVWUD�SURSLD�SHOtFXODµ�

fEm pLAçA

Berenar reivindicatiu a la plaça Comercial
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LA SALut, bAix GuinARdó, 

CAn bARó

Plaça Sanllehy
(O������OD�SODoD�6DQOOHK\�HV�
YD�WDQFDU�SHU�FRPHQoDU�OD�
FRQVWUXFFLy�G·XQ�SRX�GH����PHWUHV�
GH�IRQGjULD�L����GH�GLjPHWUH��
XQD�REUD�TXH�IRUPDYD�SDUW�GH�
OD�/tQLD���GHO�PHWUR��/D�SODoD�
YD�GHVDSDUqL[HU��OLWHUDOPHQW��
/·DEULO�GH������OD�*HQHUDOLWDW�
YD�VXVSHQGUH�LQGHÀQLGDPHQW�OHV�
REUHV��(OV�YHwQV�YDQ�UHLYLQGLFDU�OD�
UHFXSHUDFLy�GH�OD�SODoD�L�GXUDQW�
DTXHVWV�WUHV�DQ\V�KDQ�UHDOLW]DW�
QRPEURVHV�PRELOLW]DFLRQV�L�
DQDGHV�L�WRUQDGHV�DO�GLVWULFWH��
$UD�V·DQXQFLD�TXH�OD�*HQHUDOLWDW�
WUHX�D�VXEKDVWD�XQ�SURMHFWH�GH�
FREULPHQW�GH�OD�SODoD�SHU�XQ�
LPSRUW�GH�����PLOLRQV��/HV�REUHV�
KDQ�GH�FRPHQoDU�DO�VHWHPEUH��(OV�
YHwQV�QR�VH·Q�UHÀHQ�L�KDQ�DFRUGDW�
WRUQDU�D�PDQLIHVWDU�VH�SHU�H[LJLU�
TXH�HV�UHFRQHJXL�XQD�FRPLVVLy�TXH�
FRQWUROL�OHV�REUHV�L�HOV�WHUPLQLV�

pobLEnou

La Flor de Maig, del barri
'HVSUpV�GH�GRV�DQ\V�G·RFXSDFLy��
O·$MXQWDPHQW�YD�FRPXQLFDU�SHU�
HVFULW�D�OHV�HQWLWDWV�GHO�EDUUL�TXH�
V·KDYLD�DUULEDW�D�XQ�DFRUG�DPE�OD�
SURSLHWDW�SHU�DGTXLULU�O·HGLÀFL�GH�
/D�)ORU�GH�0DLJ��$UD�TXHGD�ÀUPDU�
OD�FRPSUD�L�TXH�HV�UHWRUQL�DO�EDUUL�
L�OHV�VHYHV�HQWLWDWV��(QV�SUHRFXSD�
TXH�DTXHOOV�TXH�YDQ�REWHQLU�QH�
OD�SURSLHWDW�GXUDQW�OD�GLFWDGXUD�
PDQWLQJXLQ�OHV�GHQ~QFLHV�FRQWUD�
HOV�RFXSDQWV��'HVSUpV��GH�GRV�
DQ\V�G·LQWHQVD�L�FUHDWLYD�DFWLYLWDW�
VRFLDO��HO�YHwQDW�GHO�3REOHQRX�KD�
IHW�SRVVLEOH�DTXHVW�VRPQL�

CLot

Casal Tramuntana
8QLWDW�FRQWUD�HO�)HL[LVPH�L�
HO�5DFLVPH�KD�FRPHQoDW�XQD�
FDPSDQ\D�GH�UHFROOLGD�GH�
VLJQDWXUHV�D�6DQW�0DUWt�GH�
3URYHQoDOV�DPE�O·REMHFWLX�TXH�
HV�WDQTXL�GHÀQLWLYDPHQW�HO�
&DVDO�7UDPXQWDQD��JHVWLRQDW�SHU�
XQD�RUJDQLW]DFLy�IHL[LVWD�DPE�
GRPLFLOL�DO�FDUUHU�,QGHSHQGqQFLD�
�����/·$9�GHO�EDUUL�KD�UHPqV�XQ�
FDUWD�D�O·DOFDOGH�RQ�HV�VROĊOLFLWD�
XQD�HQWUHYLVWD�SHU�FRPSDUWLU�OD�
SUHRFXSDFLy�H[LVWHQW�L�GHPDQDU�OD�
LQWHUYHQFLy�GH�O·$MXQWDPHQW�

SAntS

Cobriment de vies
/·$MXQWDPHQW�KD�GHVLVWLW�GH�
PRGLÀFDU�HO�SURMHFWH�XUEDQtVWLF�
GH�FRUUHGRU�YHUG�SDFWDW�DPE�HO�
YHwQDW�GH�6DQWV��+jELWDW�8UEj�QR�
LQWURGXLUj�FDQYLV�L�O·DQRPHQDW�
´SDUF�OLQHDOµ�TXH�HV�FRQVWUXLUj�
VREUH�HO�FRQWURYHUWLW�FDODL[�GH�
IRUPLJy�GH�����PHWUHV�GH�ORQJLWXG�
Wp�OOXP�YHUGD��/·$MXQWDPHQW�KD�
WUHW�D�FRQFXUV�OHV�REUHV�SHU����
PLOLRQV�G·HXURV�L��VL�HV�FRPSOHL[HQ�
HOV�WHUPLQLV��OHV�REUHV�FRPHQoDUDQ�
DO�VHWHPEUH�

ESquERRA dE L’EixAmpLE

'qÀFLW�G·RIHUWD�HVFRODU
'XUDQW�HO�SHUtRGH�GH�SUHLQVFULSFLy��
FHQWHQDUV�GH�QHQV�L�QHQHV�V·KDQ�
TXHGDW�VHQVH�OORF�D�O·HVFROD�
S~EOLFD��8QV�������HVFRODUV�SHU�
DOV�TXDOV�QRPpV�V·RIHUHL[HQ�����
SODFHV�L�TXH�HV�YHXHQ�REOLJDWV�
D�DQDU�D�O·HVFROD�FRQFHUWDGD��OD�
PDMRU�SDUW�GHSHQHQW�GH�FHQWUHV�
UHOLJLRVRV��/D�[DU[D�G·$PSDV�
H[LJHL[�XQ�HVWXGL�ULJRUyV�GH�OD�
UHDOLWDW�HVFRODU�DO�GLVWULFWH�L�TXH�
HV�UHFXSHUL�OD�FRQVWUXFFLy�GHOV�
FHQWUHV��$OV�YHwQV�GH�O·(VTXHUUD�
GH�O·(L[DPSOH�QR�VH·OV�UHFRQHL[�HO�
GUHW�D�HVWXGLDU�D�O·HVFROD�S~EOLFD�

Breus
de barri

mARC viLLoRo

'HV�GH� OD� 3ODWDIRUPD�&tYLFD� SHU� D�
OD� 'HIHQVD� GH� &ROOVHUROD� �3&'&��
V·DOHUWD� TXH� O·H[FHVVLYD� IUHT�HQ-
WDFLy�GHO�SDUF�Wp�XQ�LPSDFWH�HQ�HO�
PHGL�QDWXUDO��3HU�D�(VWKHU�$UJHOLFK��
PHPEUH� GH� MXQWD� GH� OD� )DYE� L� GH�
OD� YRFDOLD�GH�PHGL� DPELHQW�� ´WRWV�
SHQVHP�TXH�pV�YDOXyV�TXH�SXJXHP�
JDXGLU� GHO� SDUF�� SHUz� HO� SRGUHP�
JDXGLU� VL�HO�PDQWHQLP� L�HO� UHVSHF-
WHP��/D�JHQW�YRO�JDXGLU�DPE�GHWHU-
PLQDGHV� DFWLYLWDWV�� SHUz� KHP� GH�
SHQVDU�HQ�DTXHOOV�TXH�YDQ�GDUUHUH�
GH� QRVDOWUHV�� 7RW� QR� HQV� KR� KHP�
GH�PHQMDU� QRVDOWUHV�� L� HQV� KR� HV-
WHP�PHQMDQW�WRWµ��2OHJXHU�)DUUjV��
SRUWDYHX�G·$/186� L� YRFDO�GH�&(3$�
�&HQWUH� G·(FRORJLD� L� 3URMHFWHV� $O-
WHUQDWLXV��� FRQVLGHUD� TXH� ´OD� JHQW�
DFFHGHL[� DO� SDUF�PpV� TXH� DEDQV� L�
FRPHQoD�D�IHU�PpV�DFWLYLWDWV�GH�QLW��
6·KD�SURPRJXW�TXH�HV�YDJL�PROW�HQ�
ELFL�SHU�&ROOVHUROD��SHUz��HQ�DOJXQV�
FDVRV�� YDQ� SHU� FDPLQV� GH� PHQ\V�
GH�WUHV�PHWUHV� L�QR�FRPSOHL[HQ� OD�
QRUPDWLYD�� +L� KD� IDXQD� FDGD� FRS�
PpV� DwOODGD� L� DFRUUDODGD�� 6·KD� GH�
GHOLPLWDU� G·DOJXQD� PDQHUD� DTXHVW�
~V��DOPHQ\V�GH�QLW��&DGD�FRS�KL�KD�
PpV� JHQW� TXH� XWLOLW]D� HO� SDUF� L� pV�
LPSRUWDQW� UHJXODU�KR� SHU� LQWHQWDU�
FRUUHJLU� DTXHVWD� WHQGqQFLD� G·DQDU�
GHL[DQW� IHUµ�� 3HU� OD� VHYD� EDQGD��

-RVHS�0RQHU��PHPEUH�GH�&(3$��GLX�
TXH�´&ROOVHUROD�HVWj�HQ�HO�VHX�OtPLW�
GH�VDWXUDFLy��QR�pV�XQ�HVSDL�QDWXUDO�
YHUJH��SHUz�pV�SHFXOLDU�SHUTXq�HVWj�
D�WRFDU�GH�O·jUHD�PHWURSROLWDQD�GH�
%DUFHORQD�� /D� SULQFLSDO� IXQFLy� pV�
OD�SUHVHUYDFLy�GH�OD�ELRGLYHUVLWDW�L�
DL[z�QR�HV�Wp�HQ�FRPSWH��+L�KD�XQD�
DFWLWXG� WqELD� GH� OHV� DGPLQLVWUDFL-
RQV��SHU�O·HQRUPH�IUHT�HQWDFLy�GHO�
SDUF��6·KD�GH�UHJXODU�DTXHVW�~V��/D�
SUHVHUYDFLy� G·XQ� SDUF� QDWXUDO� UH-
TXHUHL[� FHUWD� UHJXODFLy� L� OLPLWDFL-
RQVµ��7RWV� WUHV�DVVHQ\DOHQ�TXH�FDO�
FRPSDWLELOLW]DU� DTXHVWD� UHJXODFLy�
DPE�O·~V�L�HO�JDXGL�TXH�OHV�SHUVRQHV�
SRGHQ�IHU�GH�&ROOVHUROD�

Pendents del nou Pla Especial
(O�SDUF��JHVWLRQDW�SHO�&RQVRUFL�GHO�
3DUF� 1DWXUDO� GH� &ROOVHUROD� L� TXH�
DSOHJD� HOV� QRX� PXQLFLSLV� TXH� KL�
KD�DO�YROWDQW��FRPSWD�DPE�OD�SUR-
WHFFLy�TXH�OL�FRQIHUHL[HQ�HO�IHW�GH�
VHU�SDUF�QDWXUDO��YD�VHU�GHFODUDW�HO�
�����XQ�FRS�LQLFLDGD�OD�WUDPLWDFLy�
O·DQ\������� L� HO� IRUPDU�SDUW�GH� OD�
[DU[D�HXURSHD�1DWXUD�������GHV�GH�
�������7DQPDWHL[��HO�PDUF�OHJDO�YL-
JHQW�HO� FRQIRUPHQ�HO�3OD�(VSHFLDO�
GH�3URWHFFLy�GH�&ROOVHUROD��3(3&2��
GH� ������ HO� 3OD� G·(VSDLV� G·,QWHUqV�
1DWXUDO� �3(,1��� L� OHV� RUGHQDQFHV�
GHO�SDUF��$UD�KL�KD�SHQGHQW� O·HOD-
ERUDFLy� GHO� QRX� 3OD� (VSHFLDO�� 6R-
EUH� DL[z��$UJHOLFK� DÀUPD� TXH� ´Wp�

XQD� FRQVLGHUDFLy� EDVWDQW� HOHYDGD�
SHO� TXH� ID� DO� QLYHOO� GH� SURWHFFLy��
SHUz�HQFDUD� VHJXLP�DPE�XQD�SUR-
WHFFLy�TXH� MD�KL� HUD� DEDQV�GH� VHU�
SDUF� QDWXUDO�� (QFDUD� HVWj� SHQ-
GHQW� HO� 3OD� (VSHFLDO� G·XVRV� TXH� OL�
FRUUHVSRQGULD�D�XQ�SDUF�QDWXUDO�� L�
DL[z�HVWj�SHQGHQW�GH�IHU�VH�GHV�GH�
����µ�� 3HU� D�0RQHU�� ´HO� TXH� VLJXL�
SDUF� QDWXUDO� HVWj� Ep� L� SURWHJHL[�
G·DOJXQHV� DFWLYLWDWV� FRQVWUXFWLYHV�

L� G·HVSHFXODFLy� XUEDQtVWLFD�� SHUz�
QR�V·KD�GHVHQYROXSDW�HO�SOD�G·XVRV�
L�GH�JHVWLy��6L�V·DSURYD�DTXHVW�3OD�
(VSHFLDO��V·KDQ�G·LQFORXUH�DTXHVWHV�
UHJXODFLRQV�FODUHV�L�GH�SUHVHUYDFLy�
GH�OD�ELRGLYHUVLWDW�GHO�SDUF��,�GHV-
SUpV� V·KD� GH� IHU� FRPSDWLEOH� DPE�
O·~V�TXH�HQ�SXJXL�IHU�OD�JHQWµ�

8Q� DOWUH� SXQW� HQ� TXq� OD� 3&'&�
EDVD�OHV�VHYHV�UHLYLQGLFDFLRQV�pV�HQ�
O·~V�TXH�HV�ID�GH�&ROOVHUROD�HQ�KRUD-
UL�QRFWXUQ�DPE�DFWLYLWDWV�GH�OOHXUH�
L� HVSRUWLYHV�� ´$UD� GHPDQHP� TXH��
PHQWUH�QR�VXUW�HO�3OD�(VSHFLDO��FRP�

D� PtQLP� HV� OLPLWLQ� OHV� DFWLYLWDWV�
QRFWXUQHV�SHUTXq�VyQ�OHV�TXH�HVWDQ�
HVSDQWDQW�OHV�HVSqFLHV��$�OD�QLW��OHV�
HVSqFLHV� GHVFDQVHQ� R� pV� TXDQ� IDQ�
OHV� VHYHV� DFWLYLWDWVµ�� H[SUHVVD�$U-
JHOLFK��6REUH�DTXHVWD�T�HVWLy��0R-
QHU�DVVHJXUD�TXH�´QR�DFFHSWHP�HO�
WHPD�GH�OHV�DFWLYLWDWV�QRFWXUQHV�RU-
JDQLW]DGHV��L�V·KDQ�SRVDW�GH�PRGD��
&HQWHQDUV�GH�SHUVRQHV�FRUUHQW�DPE�
OODQWHUQHV��DPE�OOXPV�IURQWDOV��DL[z�
QR�pV�FRPSDWLEOH�DPE�DTXHVWD�EL-
RGLYHUVLWDW�GHO�SDUF��1R�DFFHSWHP�
TXH�DTXHVWHV� DFWLYLWDWV�HV� WROHULQ��
FRP� WDPSRF� DTXHOOV� FLFOLVWHV� TXH�
YDQ�SHU�FRUULROV��ULHUHV���µ�

/D�3ODWDIRUPD�&tYLFD�SHU�D�OD�'H-
IHQVD�GH�&ROOVHUROD�YD�FRPHQoDU�OD�
VHYD�DFWLYLWDW� ID� ���DQ\V� L� UHXQHL[�
XQ�JUXS�DPSOL�G·HQWLWDWV��GHV�G·HFR-
ORJLVWHV�D�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV��8QHV�
HQWLWDWV� TXH� HVWDQ� DO� &RQVHOO� &RQ-
VXOWLX� GHO� &RQVRUFL� GHO� 3DUF�� &RP�
H[SOLFD�$UJHOLFK��´OD�SODWDIRUPD�YD�
QqL[HU�ID����DQ\V��$OHVKRUHV�YROtHP�
IUHQDU� O·DPSOLDFLy� GHOV� PXQLFLSLV�
HQ� FRQWUD� GH� &ROOVHUROD�� SUHQHQW�
WHUUHQ\�D�&ROOVHUROD��$L[z�V·KD�DQDW�
IUHQDQW�� (Q� HO� PRPHQW� GH� QpL[HU��
WRW� HUD� FRQWUD� LQIUDHVWUXFWXUHV� DO�
SDUF��SHO�PDQWHQLPHQW�GH� OHV�YLHV�
YHUGHV�TXH�SHUPHWHVVLQ�D�OHV�HVSq-
FLHV�SRGHQ�DQDU�G·XQ�OORF�D�O·DOWUH��
WHQtHP� XQD� DFWLWXG�PpV� FRQVHUYD-
FLRQLVWD��'HVSUpV�YDP�SHQVDU�HQ�XQ�
SDUF�QDWXUDO�SHUTXq�pV�XQD�MRLD�TXH�
HQWUD�DO�PLJ�GH�]RQHV�PROW�KDELWD-
GHV�TXH�V·KD�GH�FRQVHUYDU��PDQWH-
QLQW�WDPEp�OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�DQWH-
ULRUVµ��/·DQ\������YD�WHQLU�OORF�XQD�
PDU[D� SHUTXq� &ROOVHUROD� IRV� SDUF�
QDWXUDO��DPE�OD�SDUWLFLSDFLy�QR�VROV�
GH�OHV�HQWLWDWV��VLQy�GH�OD�SREODFLy�
HQ�JHQHUDO��L�DPE�XQD�UHFROOLGD�GH�
VLJQDWXUHV�LPSRUWDQW��6REUH�HO�YDORU�
L�O·LPSXOV�TXH�OD�SODWDIRUPD�KD�GR-
QDW�D�OD�WDVFD�GH�OHV�HQWLWDWV��2OH-
JXHU� )DUUjV� FRPHQWD� TXH� ´HQV� KD�
GRQDW�IRUoD�SHUTXq�VRP�HQWLWDWV�SH-
WLWHV�L�OD�GHGLFDFLy�GH�FDGDVFXQD�pV�
OD�SUzSLD�HQ�FDGD�HQWRUQ��HQV�KHP�
XQLW� SHU� IHU� XQD� IRUoD� FRQMXQWD��
IHU�SLQ\D�L�SRVDU�HQ�FRP~�DVSHFWHV�
VREUH�HO�SDUF�GH�&ROOVHUROD��eV�XQD�
HLQD�GH�WUHEDOO�HQ�GHIHQVD�GHO�SDUF�
GH�&ROOVHURODµ�

Un parc natural al 
límit de la saturació
El parc de Collserola 

ha esdevingut punt de 

trobada d’un major 

i creixent número de 

persones que hi troben 

un espai de lleure 

i esport, i on poden 

realitzar nombroses 

activitats. Però aquesta 

freqüentació té uns 

efectes en el parc que 

incideixen en la seva 

biodiversitat

ARxiu fAvb

El futur de Collserola va lligat a un pla d’usos i de gestió pendent des del 2010

Collserola acull un bon nombre d’espècies, prop de 240 de 
vertebrats i 700 d’invertebrats. Pel que fa als mamífers, 
s’hi poden trobar una part d’aquells que habiten els boscos 
mediterranis com l’esquirol, el teixó, la guineu o la mostela. 
Quant als ocells, hi ha una diversitat d’espècies que 
habiten des dels ambients forestals més humits als oberts 
mediterranis. Al parc hi ha també, encara que representen 
XQD�SDUW�PpV�UHGXwGD�GH�OD�VHYD�IDXQD��DPÀELV�L�SHL[RV�DOV�
cursos d’aigua. Per altre costat, Collserola té més de 8.000 
hectàrees d’espai natural preservat, amb boscos extensos, 
prats, brolles i fondals mediterranis.

Diversitat d’espècies i espai 
natural preservat

O/HV�HQWLWDWV�GHIHQVRUHV�
GHO�SDUF�GH�&ROOVHUROD�
DOHUWHQ�GH�OD�WHQGqQFLD�
GH�OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�
D�¶GHL[DU�IHU·
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mARC AndREu

´5HFXSHUHP� HO� TXH� pV� QRVWUHµ��
GLX�OD�LPDWJH�GH�SRUWDGD�GH�Bar-

celona, una iconografia urbana 

de la Transició�� (OV� VHXV� DXWRUV��
HOV� GLVVHQ\DGRUV� JUjILFV� -RVHS�
5DPRQ�*yPH]�L�3LODU�9LOOXHQGDV��
KL� UHSURGXHL[HQ� XQ� FDUWHOO� TXH�
YDQ�IHU�HO������SHU�D� O·$9�3REOH�
6HF�DPE�PRWLX�GH�O·RFXSDFLy�YH-
wQDO� GHO� ORFDO� GHO� 0RYLPLHQWR� DO�
FDUUHU� %ODL� �DYXL� ELEOLRWHFD� PX-
QLFLSDO�� SHU� FHOHEUDU�KL� OD� IHVWD�
PDMRU�� ,� UHFXSHUDU� DOOz� TXH� pV�
QRVWUH�� GHV� G·XQD� SHUVSHFWLYD�
YHwQDO� L� FXOWXUDO�� SRSXODU� L� SROt-
WLFDPHQW� FRPSURPHVD�� pV� SUH-
FLVDPHQW� HO� SULQFLSDO� YDORU� GHO�
FDWjOHJ� TXH� HO� 0XVHX� G·+LVWzULD�
GH� %DUFHORQD� �0XKED�� KD� HGLWDW�
SHU� GLIRQGUH� O·DQRPHQDGD� ´GR-
QDFLy� 9LOOXHQGDV� ��*yPH]µ�� TXH�
pV� PROW� PpV� TXH� XQD� FROĊOHFFLy�
LQYHQWDULDGD� GH� ���� FDUWHOOV��
SXEOLFDFLRQV� L� DOWUHV� GRFXPHQWV�
JUjILFV� VREUH� %DUFHORQD� HQWUH�
����� L� ������ 'H� IHW�� OHV� LQWUR-
GXFFLRQV� GH� O·KLVWRULDGRU� -RVHS�

)RQWDQD� L� GHO� FUtWLF�G·DUW�'DQLHO�
*LUDOW�0LUDFOH�MD�GHL[HQ�FODU�TXH�
Barcelona, una iconografia ur-

bana de la Transició�pV�XQ�YROXP�
TXH�YD�PpV�HQOOj�GHO� VLPSOH�FD-
WjOHJ� G·XQD� GRQDFLy� PXVHtVWLFD��
,�KR�UHEOD�HO� UHODW�PHPRULDOtVWLF�
TXH� *yPH]� L� 9LOOXHQGDV� KDQ� IHW�
SHU� DFRPSDQ\DU�� DPE� XQ� WH[W�
G·HYLGHQW� LQWHUqV� KLVWRULRJUjILF��
XQD�REUD�TXH��HQ�TXDOVHYRO� FDV��
HQWUD�SHU�OD�YLVWD�L�Wp�OD�VHYD�IRU-
oD�SULQFLSDO�HQ�OD�LPDWJH�

Cartells per triar i remenar
3HU� DL[z�� SHUTXq� OD� LPDWJH� L� HO�
GLVVHQ\�� D� WRW� FRORU�� VyQ� OD� JUj-
FLD�GHO�OOLEUH��KDJXHVVLQ�VHUYLW�GH�
SRUWDGD�PROWV�DOWUHV�FDUWHOOV�GH�OD�
FROĊOHFFLy��,�Q·KL�KD�GH�WRWD�PHQD��
'·HQWUDGD�� GHO� PRYLPHQW� YHwQDO�
L�� VLJQLÀFDWLYDPHQW�� GH� O·$9� 3R-
EOH� 6HF�� TXH� *yPH]� YD� SUHVLGLU��
L� GH� OD� )DYE�� RQ� YD� VHU� PHPEUH�
GH� MXQWD� L� SHU� TXL�� DPE� 9LOOXHQ-
GDV�� KD� FROĊODERUDW� DVVtGXDPHQW�
IHQW��SHU�H[HPSOH��HO�ORJR�FRUSR-
UDWLX�DFWXDO�L�SRUWDGHV�GH�Carrer. 
7DPEp�KL�KD�FDUWHOOV�GHO�368&��RQ�
*yPH]� L� 9LOOXHQGDV� YDQ�PLOLWDU� L�
SHU� D� TXL� YDQ� FUHDU�� HO� ������ HO�
IDPyV� ORJRWLS� TXH� HQWUHOODoDYD�
OHV�TXDWUH�EDUUHV�DPE�OD�IDOo�L�HO�
PDUWHOO��D�EDQGD�GH�PDWHULDO�SUR-
SL�GH�OD�VHYD�DJUXSDFLy�GH�EDUUL��
+L�KD�LJXDOPHQW�FDUWHOOV�L�PDWHUL-

DO�JUjÀF�GH� OHV�&RPLVVLRQV�2EUH-
UHV��HO�VLQGLFDW�DO�TXDO�9LOOXHQGDV�
L�*yPH]�WDPEp�YDQ�GRQDU�ORJRWLS�
GXUDQW� OD� WUDQVLFLy�� (V� UHFXOOHQ�
DOKRUD� FDUWHOOV� HPEOHPjWLFV� GH�
OD�*HQHUDOLWDW�SURYLVLRQDO�FRP�HOV�
GH�OD�FDPSDQ\D�´&DS�HPEDUjV�QR�
GHVLWMDWµ��,��ÀQDOPHQW��KL�KD�WRWD�
PHQD�GH�FDUWHOOV� �R�EDQGHUROHV� L�
VHQ\DOqWLFD� GLYHUVD�� GHO� TXH� HOV�
DXWRUV� DQRPHQHQ� ´GLVVHQ\� G·XWL-
OLWDW� S~EOLFDµ�� ,� TXH� QR� VyQ� UHV�
PpV� �QL� UHV� PHQ\V�� TXH� WUHEDOOV�
GH� TXDOLWDW� JUjÀFD� L� FRQFHSWXDO�
IHWV�SHU�HQFjUUHF�GH�OHV�SULPHUHV�
DGPLQLVWUDFLRQV� GHPRFUjWLTXHV�
SHU� GLIRQGUH� WRWD� PHQD� GH� SUR-
MHFWHV�� LGHHV�� DFWHV�� LQLFLDWLYHV�
R� H[SRVLFLRQV�� 0ROWHV� G·HOOHV� GH�
FRQWLQJXW� FXOWXUDO�� 3HUz� KL� KD��
ÀQV�L�WRW��WDUJHWHV�GH�PHWUR�L�SUR-
SDJDQGD�HVSRUWLYD�L�ROtPSLFD�DPE�
jQLPD�L�HVSHULW�DOOXQ\DWV�GHO�VLP-
SOH� PjUTXHWLQJ�� ,� WRW� SOHJDW� LQ-
FORX��VLQJXODUPHQW��HQFjUUHFV�GH�
O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD��SHUz�
WDPEp�G·DOWUHV��6DQWD�&RORPD�GH�
*UDPHQHW�� 6DEDGHOO�� O·+RVSLWD-
OHW�� HO� 3UDW� GH� /OREUHJDW«��� GH�
OD�'LSXWDFLy�GH�%DUFHORQD� L�G·DO-
JXQHV�HPSUHVHV�S~EOLTXHV��6HQVH�
REOLGDU�� SHU� ~OWLP�� HO� WUHEDOO� GH�
GLVVHQ\� SHU� D� DOJXQHV� SRUWDGHV�
GH� OOLEUHV� L� SHU� D� UHYLVWHV� FRP�
L’Avenç��GH�QRWDEOH�TXDOLWDW�L�TXH�
YDQ�PDUFDU�XQD�ÀWD�DOV�DQ\V����

Canviar sense perdre l’essència
7RW�SOHJDW��FRP�H[SOLFD�*LUDOW�0L-
UDFOH�DO�VHX�SUzOHJ��QR�QRPpV�DMX-
GD�D�HQWHQGUH�O·DFWLYLWDW�LQWHQVD�L�
HIHUYHVFHQW�TXH�YD�YLXUH�%DUFHOR-
QD�GXUDQW�OD�WUDQVLFLy�L�HOV�SULPHUV�
DQ\V� GH� GHPRFUjFLD�� VLQy� TXH�
HYLGHQFLD� WDPEp� FRP� XQD� GHWHU-
PLQDGD� PDQHUD� G·HQWHQGUH� L� GH�
UHVROGUH�HO�GLVVHQ\��SHUVRQDOLW]DW�
HQ�O·HTXLS�GH�O·HVWXGL�9LOOXHQGDV���
*yPH]��YD�SDVVDU�GH�OD�PRELOLW]D-
FLy�D�OD�LQVWLWXFLRQDOLW]DFLy�VHQVH�
SHUGUH�QL�OD�TXDOLWDW�QL�OD�VHYD�HV-
VqQFLD�GH�VHUYHL�S~EOLF��3HU�DOWUD�
EDQGD��FRP�DSXQWD�)RQWDQD�DO�VHX�
SUzOHJ��GRQDU�XQD�XOODGD�GH�FRQ-
MXQW�D�WRWD�OD�SURGXFFLy�GH�9LOOX-
HQGDV� L� *yPH]�� DO� PDUJH� GH� VHU�
DJUDwW��QR�VHUYHL[�QRPpV�SHU�HYR-
FDU� XQD� qSRFD� GH� JUDQV� HVSHUDQ-
FHV�� 7DPEp� KDXULD� G·DMXGDU�QRV��
GLX�)RQWDQD��D�´UHFXSHUDU�DTXHOOD�
YROXQWDW�G·LQWHUYHQFLy�GLUHFWD�HQ�
OD� YLGD� S~EOLFDµ� TXH� YD� LQVSLUDU�
DTXHOOV� FDUWHOOV� L� DTXHOO� GLVVHQ\��
8Q�PDWHULDO�TXH��HQ�VL�PDWHL[��pV�
XQ� IRQV� GRFXPHQWDO� LPSUHVFLQGL-
EOH�D�O·KRUD�G·HVFULXUH�L�LQWHUSUH-
WDU�OD�KLVWzULD�FRQWHPSRUjQLD�PpV�
UHFHQW�GH�OD�FLXWDW�GH�%DUFHORQD��
3HUTXq��HQ�GHÀQLWLYD��9LOOXHQGDV�L�
*yPH]�QR�YDQ�VLJQDU�HO�´%DUFHOR-
QD��PpV�TXH�PDLµ� QL� HOV� ORJRWLSV�
ROtPSLFV� TXH� SRSXODULW]DULHQ� HO�
GLVVHQ\�GH� OD�FLXWDW� L�TXH�DFDED-
ULHQ�HQ�PDUFD�%DUFHORQD��SHUz� Vt�
TXH�YDQ�IHU�XQ�WUHEDOO�GH�GLVVHQ\�
PROW�PpV�SRSXODU�L�DUUHODW�DOV�EDU-
ULV�L�D�OD�VHYD�JHQW�

Barcelona recupera el 
GLVVHQ\�JUjÀF�PpV�SRSXODU
(O�GLVVHQ\DGRUV�JUjÀFV�L�DFWLYLVWHV�YHwQDOV�-RVp�
Ramón Gómez i Pilar Villuendas han donat a la 

ciutat una col·lecció inventariada de 200 cartells, 

SXEOLFDFLRQV�L�DOWUHV�GRFXPHQWV�JUjÀFV�VREUH�
Barcelona entre 1976 i 1995

O/·REUD��HQ�SDUDXOHV�
GH�O·KLVWRULDGRU�-RVHS�
)RQWDQD��¶SRW�VHUYLU�SHU�
UHFXSHUDU�OD�YROXQWDW�
G·LQWHUYHQFLy�GLUHFWD�
HQ�OD�YLGD�S~EOLFD·

01. Cartell de formació teatral del 1984, en un context en què 
es començava a lluitar per la gestió popular d’equipaments. 02. 
Disseny ‘pop’ per al grup musical La Salseta del Poble Sec,1979. 03. 
Cartell que anunciava el 10è aniversari de la Favb, 1982. 04. Anunci 
d’una conferència del PSUC que ridiculitzava el franquisme, 1978. 
05.�&DPSDQ\D�GH�SODQLÀFDFLy�IDPLOLDU�GH�OD�*HQHUDOLWDW��������06. 
Enganxina per reivindicar un Ateneu Popular al Mercat de les Flors, 
1978. 07. Cartell de la festa major del Poble Sec, 1979.

01 02

03 04 05

07

06



CARRER132 JUNY 2014 CARRERS 28

servei, molts van 
ser acusats de 
rojos i sotmesos 
a suspensions 
de sou, anys 
d’inhabilitació 
i trasllats 
forçosos. També 
s’hi recullen les 
observacions 
de moral i 
comportament 
que els superiors 
feien d’ells, 
sobre l’orientació 
sexual, la 
vida familiar 
o l’afecció al 
règim. “El títol 
es refereix a 

l’abreviatura de ‘querido’, que es 
va estendre espontàniament per 
dirigir-se a través de l’aparell a 
companys desconeguts”, aclareix 
O·DXWRU��TXH�pV�ÀOO�L�QpW�GH�
WHOHJUDÀVWHV��(GLFLRQHV�/8�Q·KD�
assumit la publicació i de la Prada 
(Barcelona, 1953) destinarà tots els 
ingressos que li reporti al menjador 
social de Sant Adrià del Besòs.

8Q�WUHVRU 
DO�GHVFREHUW

Expediente KDO

3HGUR�GH�OD�3UDGD

(GLFLRQV�/8������

������½

Repressió a Telègrafs

Memòria pagesa 
de Sant Andreu

mERitxELL m. pAuné

L’última tasca que van encarregar 
a Pedro de la Prada abans de 
jubilar-se, la primavera de 2013, 
era posar ordre a un polsegós arxiu 
de Recursos Humans de Correus 
i Telègrafs. Custodiava milers 
d’expedients de treballadors que 
ja no estaven en actiu quan es van 
fusionar les empreses públiques de 
FRUUHX�SRVWDO�L�WHOqJUDIV��D�ÀQDOV�GHOV�
70. I allà on tants hi veien pols i un 
maldecap, de la Prada hi va trobar 
un tresor per a la memòria històrica 
GHOV�WHOHJUDÀVWHV�TXH�YDQ�RSHUDU�
sota tota mena de pressions durant 
la guerra civil i el franquisme.

La seva tasca de catalogació 
ha donat com a fruit aquest 
març el llibre Expediente KDO, 
que reprodueix un centenar dels 
documents trobats. Conté, per 
H[HPSOH��QRWLÀFDFLRQV�RÀFLDOV�
sobre les purgues comunistes dels 
anys 1936-1939 i les abundants i 
desproporcionades represàlies del 
bàndol vencedor. Pel sol fet d’haver 
transmès ordres republicanes, com 
era obligació dels funcionaris del 

dAvid GARCíA mAtEu

Fa 117 anys que el municipi 
independent de Sant Andreu 
de Palomar va ser annexionat 
a Barcelona, malgrat l’oposició 
andreuenca. Aquesta circumstància 
YD�VLJQLÀFDU�XQ�FDQYL�HQ�OD�JHVWLy�
territorial de la vila i va donar pas 
a una nova etapa per als veïns, 
ara ja barcelonins. Si bé al principi 
els dos nuclis urbans estaven 
separats per quilòmetres de camps 
llaurats, amb el temps, la ciutat de 
%DUFHORQD�YD�DQDU�FUHL[HQW�ÀQV�D�
engolir els antics pobles dels seus 
voltants. Aquest procés, provocat 
per les onades migratòries del 
segle XX, va acabar desencadenant 
la urbanització de tot el pla de 
Barcelona. Una febre constructiva 
que fulminaria els horts i les vinyes, 
així com bona part del patrimoni 
històric i social del municipi del 
Palomar.

Per tal de recuperar la memòria 
històrica que es van emportar els 
blocs de pisos, Les masies de Sant 

Andreu de Palomar. Inventari de 

cases de pagès andreuenques rescata 
OHV�IRWRJUDÀHV�L�OD�LQIRUPDFLy�GHOV�
masos que s’escampaven per tot 
l’antic terme municipal. Tal com 
constata el llibre, de les 159 masies 
i cases de pagès localitzades, 
“actualment amb prou feines 
queden en peu unes 20”. “La pressió 
i l’especulació urbanística ha fet que 
moltes masies hagin desaparegut”.

El catàleg es recrea mitjançant 
les dades dels inventaris 
dels masos, els esbossos, les 
LQVWDQWjQLHV�IRWRJUjÀTXHV�L�
els petits retalls dels llibres de 
WHPjWLFD�ORFDO��$�PpV��DO�ÀQDO�GH�
l’àlbum el lector es pot endinsar 
en un plànol des d’on indagar la 
localització de les masies, o bé 
donar-li un cop d’ull a la llista 
de malnoms o motius d’antics 
vinyaters andreuencs que la 
revista satírica i d’humor Papitu va 

publicar l’any 1915.
Tal com declaren els autors a 

la introducció de l’inventari, “les 
masies, però sobretot els seus 
KDELWDQWV��KDQ�FRQÀJXUDW�WRW�XQ�
territori així com la memòria d’una 
manera de viure: la vida de pagès. 
Sense aquesta herència no podem 
entendre el desenvolupament 
del nostre entorn més immediat. 
El llegat que han deixat ha fet 
possible que la seva presència 
KLVWzULFD�HQV�KDJL�FRQÀJXUDW�HO�
nostre tarannà com a poble”.

Masos salvats, masos enderrocats
El llibre també servirà per 
deixar constància de l’actitud 
de les administracions davant 
el patrimoni. Casos com el de 
Can Nyau, la masia que va ser 
enderrocada per les obres de la 
6DJUHUD�GXUDQW�OD�QLW�GH�OD�ÀQDO�GH�

Wembley ‘92, 
H[HPSOLÀTXHQ�
l’actitud 
‘destructiva’ 
d’algunes 
institucions. De 
totes maneres, 
els veïns també 
s’han arribat 
a mobilitzar 
per protegir la 
història dels 
seus pobles, com 
va ser el cas de 
la campanya 
“Salvem el Casc 
Antic de Sant 
Andreu”.

Llibres

4XDQ�OD�FLXWDW�YD�
HQJROLU�HO�FDPS

Les masies de 

Sant Andreu de 

Palomar. Inventari 

de cases de pagès 

andreuenques

$OH[DQGUD�
&DSGHYLOD��$OHMDQGUD�
*DUFtD��/DXUD�
*yPH]��5LFDUG�
3DUDGtV��-RUGL�3HWLW��
/RXUGHV�3LQ\RO��-RUGL�
6iQFKH]��3DX�9LQ\HV

/ORS�5RLJ������

���½

“Catalunya va ser pionera 
en socialisme llibertari”

Documental

viCEnt CAnEt

La periodista Eulàlia Comas ha impulsat i 
dirigit el documental Economia col·lectiva. 

L’última revolució d’Europa, premiat a 
l’Amsterdam Film Festival. És un treball 
que contribueix a recuperar la memòria 
d’un fenomen molts cops silenciat de 
la història de Catalunya: les massives 
col·lectivitzacions en l’àmbit industrial 
durant el període de la guerra civil 
espanyola. Una memòria desconeguda d’un 
moviment com el llibertari que ha estat 
majoritari en la societat catalana i entre 
HOV�WUHEDOODGRUV�ÀQV�EHQ�HQWUDW�HO�VHJOH�;;��
8Q�IHW�TXH�GHPRVWUHQ�OHV�GDGHV�G·DÀOLDFLy�
del 1930 dels dos principals sindicats: la 
central anarquista CNT tenia 300.000 
DÀOLDWV�L�OD�8*7�QRPpV��������

Per què et vas decidir a abordar les 
col·lectivitzacions industrials?
Eulàlia Comas (EC): M’agrada molt 
la història i especialment els processos 
d’empoderament col·lectiu. Vaig 
trobar interessant trencar el tòpic que 
associa anarquisme amb agricultura i 
primitivisme. Quan investigues t’adones 
de la importància de les col·lectivitzacions 
industrials a l’economia del país durant 
aquell període. Per conservar aquesta 
memòria, les investigacions de l’Antoni 
Castells han estat claus.
Antoni Castells (AC). És que ni que 
sigui tan sols per la curiositat intel·lectual 
aquesta realitat hauria de ser més 
coneguda. Catalunya és l’únic lloc del 
món on s’ha intentat i, en part, aconseguit 
portar el socialisme llibertari a la pràctica 
en una societat industrialitzada. Les 
col·lectivitzacions van afectar el 80% de la 
indústria en una Catalunya en la qual el 
54% de la població activa treballava en el 
sector secundari, i a Barcelona s’arribava 
al 68%. La revolució va ser una experiència 
única al món i protagonitzada pels 
treballadors manuals, a diferència d’altres 
revolucions que van ser liderades per una 
petita fracció que va prendre el poder.

No va ser una cosa d’intel·lectuals?
EC. Bé això d’intel·lectual, què és, una 
elit? Sí que era una revolució intel·lectual, 
perquè era gent que potser no tenia estudis 
reglats però sí que estava molt formada en 
principis llibertaris.
AC. I no tan sols en principis llibertaris, 
tenien una cultura general molt important. 
Una formació que es feia als ateneus 
populars i a les cooperatives, que van 
ser les eines per anar estenent la cultura 
entre els treballadors. A Barcelona el més 
important va ser l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular. Era una cultura llibertària, sí, 
però molt enciclopèdica. Penseu que s’ha 
recuperat la memòria col·lectiva llibertària 
tal com mereixeria per la importància que 
va tenir el moviment al nostre país.
EC. Parlar de l’anarquisme en aquella 
època implica també fer una crítica molt 
ferotge a la II República i al paper que va 
tenir el PSUC.
AC. S’intenta esborrar la memòria de 
l’anarquisme. La col·lectivització de la 
indústria no forma part de la història 
RÀFLDO��eV�XQD�SDUW�GH�OD�KLVWzULD�PDOHwGD�
i silenciada pel poder. Va ser un moment 
en el qual la gent va actuar com a poble, 
es va rebel·lar contra l’explotació i va 
decidir organitzar la seva vida en llibertat, 
autònomament i col·lectivament. Aquestes 
experiències fan por al poder. Passa arreu, 
vas a Alemanya i ¿qui coneix les experiències 
entre el 1918 i 1923 amb els consells obrers? 
¿O experiències similars a la mateixa època 
a Hongria, Holanda o Itàlia?
En què consistien les 
col·lectivitzacions?

EC: En aquest punt és vital fer la distinció 
entre cooperativisme i col·lectivisme.
AC: La col·lectivització va començar 
amb empreses, la propietat de l’empresa 
passava de privada a col·lectiva i la direcció 
era a càrrec dels treballadors. No era una 
estatització com a la Unió Soviètica, ni era 
una cooperativa en la qual la propietat 
L�HOV�EHQHÀFLV�VyQ�SHU�DOV�VRFLV��(Q�HO�
cas de les col·lectivitzacions, només un 
����GHOV�EHQHÀFLV�HV�GLVWULEXwHQ�HQWUH�
els socis. És important destacar que les 
empreses col·lectivitzades van començar 
a organitzar-se en agrupaments per 
cooperar i organitzar-se de forma solidària. 
Es pretenia una organització de baix cap 
amunt per arribar a la socialització global 
de la riquesa gestionada pels treballadors.

I com funcionava 
en el dia a dia?
AC. El màxim 
òrgan era 
l’assemblea dels 
treballadors. 
Aquí es prenien 
les decisions de 
caràcter general 
i s’elegia els 
membres dels 
òrgans de decisió 
quotidiana, que es 
podien revocar en 
qualsevol moment. 

El consell d’empresa era l’òrgan encarregat 
de la direcció tècnica i econòmica 
quotidiana. També hi havia el comitè 
sindical, perquè consideraven que aquells 
que dirigien l’empresa podien no mirar 
algun cop pels interessos dels treballadors, i 
s’encarregava de la defensa quotidiana dels 
seus drets. El mateix esquema es reproduïa 
en els agrupaments d’empreses.

Econòmicament va funcionar?
EC. En el documental, Francesc Cabana, 
que no és precisament d’esquerres, reconeix 
que gràcies a les col·lectivitzacions es van 
salvar moltes empreses durant la guerra. 
Fins i tot, l’alcalde franquista de Sabadell, 
-RVp�0DULD�&ROO��KR�DÀUPD�DO�VHX�OOLEUH�Mi 

ciudad y yo. 20 años de alcaldía.
AC: Quan entren les tropes franquistes es 
crea la Comissió d’Incorporació Industrial, 
que va ser l’encarregada de promoure 
la descol·lectivització. A partir de la 
seva acció es van recollir testimonis dels 
burgesos tornats després de la guerra i 
OD�JUDQ�PDMRULD�DÀUPHQ�TXH�WHQLHQ�PpV�
actius que quan van marxar.
EC:�1R�WRW�YDQ�VHU�ÁRUV�L�YLROHV��+L�KDYLD�XQ�
context hostil i molta gent que no volia que 
funcionés, però malgrat tot va funcionar. 
En aquest període es demostra que la idea 
d’associar anarquisme amb destrucció i 
violència és errònia. Van demostrar que 
eren constructius i emancipadors.

5HFXSHUDQW�OD�PHPzULD�
GH�O·DQDUTXLVPH

Economia col·lectiva. 

L’última revolució 

d’Europa

(XOjOLD�&RPDV

����

���PLQ

KWWS���
HFRQRPLDFROOHFWLYD�FRP
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La deuda
jESúS mARtínEz

'HXGD��VDUSXOOLGR�TXH�VH�IRUPD�HQ�
OD�SLHO�SRU�ORV�LPSDJRV�

/D� 5HDO� $FDGHPLD� (VSDxROD�
�5$(�� VH� HTXLYRFD�� (Q� VX� GLFFLR-
QDULR�GH�UHIHUHQFLD��OD�deuda��GHO�
ODWtQ�debitum��HV�OD�REOLJDFLyQ�TXH�
DOJXLHQ�WLHQH�GH�SDJDU��VDWLVIDFHU�R�
UHLQWHJUDU�D�RWUD�SHUVRQD�DOJR��SRU�
OR�FRP~Q��GLQHUR��<�ODV�KD\�GH�YD-
ULRV�WLSRV��FRPR�ORV�HPEXWLGRV�TXH�
VH�GLIHUHQFLDQ�SRU�HO�WDPDxR��GHX-
GDV� DPRUWL]DEOHV�� FRQVROLGDGDV��
H[WHULRUHV�� ÁRWDQWHV�� LQWHULRUHV��
S~EOLFDV��WULEXWDULDV«

/D� 5$(� VH� HTXLYRFD� SRUTXH� OD�
SDODEUD�deuda� HV� OD� JUHJXHUtD� GH�
ORV�VDUSXOOLGRV��URQFKDV�TXH�GHMDQ�
ODV� SLFDGXUDV� GH� ORV� EDQFRV� \� GH�
RWURV�DEHMRUURV�YHOOXGRV��(VWRV�JUD-
QLWRV�DVTXHURVRV�OH�KDQ�VDOLGR�HQ�OD�
HVSDOGD�� HQ� OD� FDUD� \� HQ� ORV� EUD-
]RV�D�OD�SDUHMD�IRUPDGD�SRU�0LOYD�
&ULVWLQD�&RUUHD��,WDXJXi��3DUDJXD\��
�������GH�FXWLV�FODUR�\�URVWUR�DQJH-
OLFDO�� \� 2OELQ� )HUQDQGR� 9HOiVTXH]�
�7HJXFLJDOSD��+RQGXUDV���������GH�
IDFFLRQHV�GXUDV�\�FRQWUDtGR�SRU�HO�
SHVR�GH�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�

0LOYD� OOHJy� D� %DUFHORQD� HQ� HO�
������ 2OELQ� OOHJy� D� %DUFHORQD� HQ�
HO� ������ /RV� GRV� HUDQ� YHFLQRV� GH�
OD� HVFDOHUD� GH�9DOOFLYHUD�� ���� (OOD�
YLYtD�HQ�HO�SLVR�GH�DEDMR��pO��HQ�HO�
GH�DUULED��(OOD�KDEtD�VLGR�DVLVWHQWH�
FRQWDEOH�GHO�+RVSLWDO�1DFLRQDO� GH�
,WDXJXi��pO��FXUVy�OD�PLWDG�GH�OD�FD-
UUHUD�GH�DUTXLWHFWXUD��HQ�OD�8QLYHU-
VLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD� GH�+RQ-
GXUDV��(Q�%DUFHORQD��HOOD�WUDEDMDED�

OLPSLDQGR�FDVDV��pO��GH�VROGDGRU�
(O�DPRU�SLFy�D�VXV�SXHUWDV�\�OHV�

HFKy�HO�FHUURMR��(Q�HO�������VH�FD-
VDURQ�SRU�HO�ULWR�HYDQJpOLFR��'HVGH�
HQWRQFHV��VH�TXLHUHQ��VH�UHVSHWDQ�\�
VREUHOOHYDQ��MXQWRV��ODV�GHXGDV�TXH�
QR�SXHGHQ�SDJDU�SRUTXH�QR�SXHGHQ�
SDJDUODV�� 'HVGH� HQWRQFHV�� KDEODQ�
FRQ�OD�PLVPD�YR]��FRPR�GRV�WLHP-
SRV�GH�LULGLR�GH�XQ�~QLFR�PRGR�YHU-
EDO��/D�FULVLV�HFRQyPLFD�OHV�EDUULy�

(OOD� KD� GHMDGR� GH� FREUDU� OD�
´D\XGD� IDPLOLDU� SDUD� GHVHPSOHD-
GRVµ������HXURV�SRU�PHV��

'HQWUR�GH�GRV�PHVHV��pO�GHMDUi�
GH� FREUDU� HO� SDUR� ����� HXURV� SRU�
PHV��

$�GtD�GH�KR\��GHEHQ�OR�VLJXLHQWH�
�� 3UpVWDPR� GH� %DQNLD�� ������

euros.
�� 3UpVWDPR� GH� XQ� SDUWLFXODU��

������HXURV�
��/D�JXDUGHUtD�GH�VXV�KLMRV������

euros.
��(O�PDWHULDO�HVFRODU�GH�VXV�KL-

MRV��\�HO�FRPHGRU������HXURV�
<� ORV� UHFLERV� GH� OD� FDVD�� D� OD�

TXH� OOHJDQ� ORV� ´DYLVRV� XUJHQWHVµ�
FRPR� VL� IXHUDQ� FDUWDV� GH� SpVDPH�
SRU�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�DOJ~Q�FRP-
SDGUH��\�HVFULWDV�VLQ�QLQJ~Q�WDFWR��
´/H�FRPXQLFDPRV�PHGLDQWH�OD�SUH-
VHQWH�TXH�D�IHFKD�GH�KR\�QRV�FRQV-
WD� SHQGLHQWH� GH� SDJR� OD� IDFWXUD�
TXH� D� FRQWLQXDFLyQ� OH� GHWDOODPRV�
\�TXH�QRV�KD�VLGR�GHYXHOWD�SRU�VX�
HQWLGDG�EDQFDULDµ�

6H� UHÀHUH�D� ODV�GHXGDV�TXH� VH�
KDQ�GH�´OLTXLGDUµ�

�� /D� ~OWLPD� IDFWXUD� GH� OD� OX]��
����HXURV�

��/D�~OWLPD�IDFWXUD�GHO�JDV�������
euros.

�� /D� ~OWLPD� IDFWXUD� GHO� DJXD��
������HXURV�

$FWXDOPHQWH��\�GHVGH�VHSWLHP-
EUH�GHO� ������0LOYD� \�2OELQ�HVWiQ�
GH�DOTXLOHU�HQ�XQR�GH�ORV�EDMRV�GH�
5DVRV� GH� 3HJXHUD�� ���� HQ� &LXWDW�
0HULGLDQD��SLVR�GH�XQRV�FLQFXHQWD�
PHWURV�FXDGUDGRV��FRQ�GRV�KDELWD-
FLRQHV��SRU�HO�TXH�SDJDQ�����HXURV�
cada mes.

(OOD� WLHQH� PLHGR� GH� TXH� OHV�
GHVDKXFLHQ�� FRPR� \D� OHV� RFXUULy�
HQ�HO� DQWHULRU� SLVR� HQ�HO� TXH� YL-
YtDQ��HQ�9LD� -XOLD�������'H�DTXt��
HQ� HO� ������ FDVL� OHV� HFKDURQ� D�
SDWDGDV��(O�GXHxR�GH�OD�ÀQFD�HQ-
WUHJy�ODV�OODYHV�D�ORV�IXQFLRQDULRV�
MXGLFLDOHV�� TXLHQHV�� DSURYHFKDQ-
GR� OD� DXVHQFLD� GHO� PDWULPRQLR��
HQWUDURQ� HQ� OD� YLYLHQGD� \� OD� GH-
MDURQ� YDFtD�� ´8VWHGHV� QXQFD� KDQ�
YLYLGR� DTXtµ�� OHV� VROWDURQ� ORV�
hombres de negro��GDQGR�OXJDU�D�
XQD�VLWXDFLyQ�VXUUHDOLVWD��H[WUDxD�
\�ODPHQWDEOH��

´0H�YL�FRQ�WRGRV�ORV�PXHEOHV�\�
ODV�PDOHWDV� HQ�HO� SRUWDO�� HVWUHVD-
GD��VLQ�SRGHU�SHQVDUµ��VH�DFXHUGD�
HOOD�

´<R� HVWDED� WUDEDMDQGR� HQ� XQD�
IUXWHUtD�� FRQ� XQ� FRQWUDWR� EDVXUD��
���KRUDV�GLDULDV��GH�OXQHV�D�ViED-
GR�� SRU� ���� HXURV� PHQVXDOHV�� \�
FXDQGR�OOHJXp�D�PL�FDVD�PH�HQFRQ-
WUp� FRQ� TXH� QR� SRGtD� HQWUDUµ�� VH�
DFXHUGD�pO�

5HVSRQVDEOHV� GH� 6HUYHLV� 6R-
FLDOV� GHO� $MXQWDPHQW� GH� %DU-
FHORQD� OHV� FRVWHDURQ� XQ� KRVWDO�
SDUD�TXH�DOOt�SDVDURQ�FXDWUR�GtDV�
�´FRQ� XQ� LPSRUWH� GH� ���� HXURV��
VHJ~Q� YL� HQ� HO� UHVJXDUGRµ�� DVH-
JXUD� HOOD��� 'HO� KRVWDO� WDPELpQ�
OHV� GHVDORMDURQ�� <� DFDEDURQ� HQ�
XQ� EORTXH� GH� 6DQW�$QGUHX� HQ� HO�
TXH�DJXDQWDURQ� VROR�XQDV� VHPD-
QDV�� SRUTXH� ODV� FKLQFKHV� VH� ORV�
FRPtDQ�YLYRV�

/D� DVLVWHQWD� VRFLDO� QR� OHV� HVWi�
D\XGDQGR�PXFKR��HOORV�XWLOL]DQ�HO�
FRQFHSWR�GH�´VHJXLPLHQWR�FHURµ���
/RV� GRV� OD� OODPDQ�� /D� $VLVWHQWD�
)DQWDVPD�

´1RV�KD�RIUHFLGR�HO�¶UHWRUQR�YR-
OXQWDULR·� D� QXHVWURV� SDtVHVµ�� GLFH�
HOOD�

´(O�WLHPSR�YD�SDVDQGR�\�ODV�IDF-
WXUDV�VH�YDQ�DFXPXODQGRµ��GLFH�pO��

0LOYD�&RUUHD�\�2OELQ�9HOiVTXH]�
WLHQHQ� WUHV� KLMRV�� )HUQDQGD� -HUX-
VDOpQ� �Jeru�� QDFLGD� HQ� HO� �������
2OYLQ�)HUQDQGR��������\�)HUQDQGR�
-RVp��������

/RV�GRV�SULPHURV�KDQ�GHMDGR�GH�
LU�DO�FROHJLR�(OLVHQGD�GH�0RQWFDGD�
SRUTXH�VXV�SDGUHV�QR�WLHQHQ�GLQHUR�
SDUD�FRPSUDUOHV�ORV�OLEURV��QL�SDUD�
KDFHUOHV�HO�ERFDGLOOR�

´*UDFLDV� D� 'LRV� SRU� OD� D\XGD�
GH� OD�$VVRFLDFLy� GH� 9HwQV� GH� &LX-
WDW�0HULGLDQD��TXH�QRV�HVWi� UHJD-
ODQGR�ORV�DOLPHQWRV�EiVLFRV��OHFKH�
\� SDVWD�� 1R� Vp� SRU� TXp� ORV� GH� OD�
$GPLQLVWUDFLyQ� OHV� OODPDQ�alboro-

tadoresµ��DJUDGHFH�HOOD��TXH�WDP-
ELpQ� IUHFXHQWD� ODV� GHSHQGHQFLDV�
GH�&iULWDV�

´(Q�ODV�ÀHVWDV�QDYLGHxDV�PLV�KL-
MRV�QR�SXGLHURQ�LU�D�OD�FHOHEUDFLyQ�
HVFRODU�SRUTXH�QR�WHQtDQ�QDGD�TXH�
OOHYDUµ��GHSORUD�pO�

(OOD��0LOYD�� VH�HQFXHQWUD�DO� Ot-
PLWH�GH�VXV�IXHU]DV��´)OLSR�HQ�FR-
ORUHVµ�

eO��2OELQ��VH�HQFXHQWUD�DO�OtPLWH�
GH�VXV�IXHU]DV��´(VWR\�DO�ERUGH�GH�
TXHGDUPH�FKDODGRµ�

(OOD� KD� HVFULWR� XQD� FDUWD� TXH�
OH\y�HQ�HO�SOHQR�PXQLFLSDO�GHO�$MXQ-
WDPHQW� GH� 1RX� %DUULV�� ´(VWDPRV�
GHVHVSHUDGRV��5RJDPRV�D\XGDµ�

eO�VLJXH�EXVFDQGR�WUDEDMR�
(O�RWUR�GtD��VX�KLMD��-HUXVDOpQ��

Jero�� FXULRVD�\�HVSDELODGD��DVPi-
WLFD�\�FRQ�GLÀFXOWDGHV�GH�SURQXQ-
FLDFLyQ��PDQWXYR�HVWH�GLiORJR�FRQ�
VX�PDGUH�

-HUX�³� ¢3RU� TXp� QR� YDPRV� DO�
FROH��PDPL"

0LOYD�³�3RUTXH�QR� OR�SRGHPRV�
SDJDU�

-HUX�³�<�¢FyPR�FRPHPRV"
0LOYD�³�3RUTXH�QRV�D\XGDQ�

-HUX�³�4XH�QR�QRV�SDVH�FRPR�D�
+DQVHO�\�*UHWHO�

0LOYD�³�¢&yPR"
-HUX�³�6t��HQ�HO�FXHQWR�XQD�YLH-

MD�EUXMD�DOLPHQWD�D�ORV�QLxRV�SDUD�
GHVSXpV�FRPpUVHORV�

O6H�TXLHUHQ��VH�UHVSHWDQ�
\�VREUHOOHYDQ��MXQWRV��
ODV�GHXGDV�TXH�QR�
SXHGHQ�SDJDU�SRUTXH�
QR�SXHGHQ�SDJDUODV�

mARC jAviERRE

Bloques en Ciutat Meridiana, Villadesahucio

Posa el teu anunci a

93 412 76 00
carrer@favb.cat

CARRER
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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
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
$WHQHX�(QFLFORSqGLF�
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

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 setembre

És tira RiCARdo hERmidA /SR. plAStiko

Salvem la plaça Botticelli!
REdACCió

/D�FDGHQD�GH�VXSHUPHUFDWV�0HUFD-
dona es va interessar en la instal-
ODFLy�G·XQ�QRX�FHQWUH�HQ�XQ�HGLÀFL�
PXQLFLSDO� VLWXDW� DO� EDUUL� G·+RUWD��
HQ�OD�FUXwOOD�GHOV�FDUUHUV�&DQ�0DU-
FHW�L�DYLQJXGD�GH�O·(VWDWXW��/·$MXQ-
WDPHQW��VROĊOtFLW��YD�UHVSRQGUH�TXH�
HVWXGLDULD� HO� WHPD� SHU� VL� O·HGLÀFL�
UHXQLD� HOV� UHTXLVLWV� TXH� PDUFD� OD�
QRUPDWLYD� YLJHQW�� 0HUFDGRQD� QH-
FHVVLWDYD� ������PHWUHV� TXDGUDWV� L�
XQ�DSDUFDPHQW�SHU�D�����FRW[HV��(V�
va presentar un problema de falta 
G·HVSDL� SHU� D� ��� FRW[HV��$PE� FH-
leritat, Hàbitat Urbà va proposar 
FRP� D� VROXFLy� TXH� O·DSDUFDPHQW�
V·LQVWDOĊOpV� HQ� XQD� SODoD� S~EOLFD��
(V�YD�WULDU� OD�SODoD�%RWWLFHOOL��TXH�
FRPSWD� DPE� XQ� URFNzGURP� SHU�
DOV� MRYHV� L� XQD� SLVWD� GH� SHWDQFD��
(O� 3DWURQDW� 0XQLFLSDO� GH� O·+DEL-

tatge, amb unes presses que no 
HO� FDUDFWHULW]HQ� KDELWXDOPHQW�� YD�
FRPHQoDU� D� UHDOLW]DU� XQ� SURMHFWH�
TXH� FRQWHPSODYD� OD� FRQVWUXFFLy�
GH� O·DSDUFDPHQW� FRPHUFLDO� VXE-
terrani amb 6.000 metres quadrats 
L� DPE� HVSDL� SHU� D� ���� FRW[HV�� /D�
SODoD� HV� FRQYHUWLULD� SUjFWLFDPHQW�
HQ� XQD� URWRQGD� DPE�XQD�PLFD� GH�
YHUG� L�HQYROWDGD�GH�FRW[HV��(O� UH-
buig al barri va ser unànime. Es 
WUDFWD�G·XQ�UREDWRUL�GH�O·HVSDL�S~-
EOLF�DPE�O·REMHFWLX�GH�IHU�FRQWHQW�
0HUFDGRQD�� 5HSURGXwP� XQD� SDUW�
GH�O·DUWLFOH�TXH�OD�FRPSDQ\D�0DULD�
(XJHQLD�,EixH]�YD�SXEOLFDU�DO�EORJ�
Lamentable.org: “Una treintena 
GH�DVRFLDFLRQHV�YHFLQDOHV�L�FtYLFDV�
GH�%DUFHORQD�KDQ�KHFKR�S~EOLFD�VX�
RSRVLFLyQ� D� OD� SpUGLGD� GH� OD� SOD-
]D��5HFKD]DQ�TXH�HO�$\XQWDPLHQWR�
YHQGD�OD�FLXGDG�D�WUR]RV��TXH�PR-
GLÀTXH�HO�SODQR�GH�OD�FLXGDG�VHJ~Q�

los intereses de las empresas pri-
vadas y que rompa un modelo de 
SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�TXH�LPSOL-

FD�LQIRUPDU�D�ODV�HQWLGDGHV�GH�ODV�
GHFLVLRQHV� TXH� WRPH� HO� JRELHUQR�
PXQLFLSDO��3RUTXH�HO�$\XQWDPLHQWR�

ARxiu
el veïnat no vol que l’Ajuntament es ‘vengui’ la plaça al Mercadona

KD� SXHVWR� HO� SUR\HFWR� HQ�PDUFKD�
VLQ� SDVDU� HO� WHPD� SRU� ORV� FRQVH-
MRV� GH� ORV� EDUULRV� LQYROXFUDGRV� \�
QHJDQGR� LQIRUPDFLyQ� FXDQGR� OD�
QRWLFLD�WUDQVFHQGLy��(Q�ODV�GHSHQ-
GHQFLDV�PXQLFLSDOHV�KD\�SODQRV�GH�
OD�SOD]D�DSDUFDPLHQWR�GHVGH�KDFH�
PiV�GH�XQ�DxR��SHUR�IXH�HQ�HQHUR�
SDVDGR� FXDQGR� VH� ÀOWUy� OD� QRWLFLD�
GH�TXH�%RWWLFHOOL�VH�YHQGtD�DO�PH-
MRU�SRVWRU��R�TXL]i�DO�~QLFR�SRVWRU��
0HUFDGRQD�� TXH� SUREDEOHPHQWH�
DVXPLUi� SDUWH� GHO� FRVWH� WRWDO� GHO�
EORTXH�GH�YLYLHQGDV�FRQVWUXLGR�SRU�
HO� 3DWURQDWR�� GDWR� LPSUHFLVR� SRU-
que el Ayuntamiento no ha infor-
PDGR�GHO�GHWDOOH�GH�OD�RSHUDFLyQ��
&RQ�YDULDQWHV��HO�*RELHUQR�PXQFL-
pal que preside Xavier Trias repite 
XQ�WLSR�GH�JHVWLyQ�TXH�EHQHÀFLD�D�
JUXSRV�SULYDGRV�SHUR�TXH�KLSRWHFD�
HO�SDWULPRQLR�GH�ORV�EDUFHORQHVHV��
(O�FDVR�TXH�SUHFHGLy�D�OD�SOD]D�%RW-
WLFHOOL�IXH�OD�SULYDWL]DFLyQ�GH�ORV����
PHMRUHV� DSDUFDPLHQWRV� PXQLFLSD-
OHV�� TXH� SDVDUiQ� D� IRUPDU� SDUWH�
de una empresa mayoritariamente 
gestionada pro el grupo SABA”.
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Tony Mateo Sampedro
President de l’Associació de Veïns 

i Veïnes de Montbau 

“Cada vegada anem 
menys als Plenaris 
del districte: no ens 
deixen participar 
en el debat”

puyAl

Va néixer a la Barceloneta, però amb tres mesos la família es va 

traslladar al barri de Montbau, al districte d’Horta-Guinardó. Amb 

algun parèntesi per motius laborals, sempre hi ha viscut. És extre-

ballador prejubilat de Telefónica.

Montbau és un barri obrer?
Sí, al bell mig de Collserola. Un barri molt petit. Hi vivim 

6.000 veïns i veïnes envoltats de zona verda. Hi ha blocs que te-

nen quatre o cinc pisos d’alçada i un grup de casetes blanques a la 

part alta. És com un poble on tothom es coneix.

Qui va construir el barri?
El Patronat Municipal de l’Habitatge va delegar en diferents 

cooperatives. La gran majoria de veïns estem jubilats. Tot i que 

evidentment hi ha joves, és el barri més envellit de Barcelona, 

amb un 34% de població de més de 65 anys.

Els habitatges van patir aluminosi?
No... algun cas aïllat en les casetes blanques. El problema 

etern que tenim és el cobriment de la Ronda de Dalt.

L’Ajuntament s’ha compromès a fer-hi alguna cosa?
Sí, en diferents ocasions, l’última durant les eleccions munici-

pals. Trias portava la cobertura de la Ronda al seu programa. Por-

tem quasi tres anys de mandat i se n’han desentès completament.

Res de res?
Bé, ara al pressupost de 2014 han posat una partida d’11.000 

euros per “fer un estudi”. Volen cobrir l’expedient. L’any que ve hi 

ha eleccions municipals. Ens tenen abandonats.

Només a vosaltres?
No, també als barris del voltant. Volem ressuscitar l’antiga 

Coordinadora. Ja hem fet una reunió de sis associacions. A tot 

arreu tenen vells temes pendents.

Pots concretar-ne algun?
La plaça Botticelli, a la Vall d’Hebron, que la volen regalar al 

Mercadona per fer un aparcament. La reivindicació d’un CAP al 

Guinardó, que porta anys esperant. A Can Baró han dedicat a 

aparcament la major part de la zona verda...

I com és la política a nivell de Districte?
Els regidors que ens solen tocar vénen per aprendre. A Mai-

te Fandos, que coneixia el territori, l’han enviat a la plaça Sant 

Jaume. L’actual regidora Francina Vila només es queda en les pa-

raules. De totes maneres, els districtes en general no compten per 

a res. L’altre dia, 90 veïns i veïnes vam demanar explicacions al 

Consell de Barri sobre la Ronda de Dalt. Com que no sabien què 

dir, van plantejar muntar una comissió. Vam enviar un document 

a l’alcalde i no s’ha dignat ni a contestar-nos.

L’Ajuntament vol revisar les normes de participació.
Pitjor no s’ha pogut fer. No s’ha fet cap avaluació prèvia i s’han 

llençat a elaborar un projecte d’esquena al moviment associatiu.

La Favb ha presentat un document refusant la proposta.
Sí, encara que des de l’Ajuntament es va dient que la Favb hi 

ha participat, no és cert. Han liquidat la presentació i el debat 

GHO�SURMHFWH�DOV�GLVWULFWHV�HQ�VLV�GLHV��(O�SURFpV�KD�HVWDW�XQ�ÀDVFR�

Què es planteja des de les associacions veïnals?
D’entrada, l’elecció directa dels consellers de Districte. No són 

representatius i, en ser nomenats pels seus partits, són la veu de 

la plaça Sant Jaume. No han de retre comptes al veïnat.

I com a segona qüestió?
Una cosa tan senzilla com que estiguin obligats a contestar les 

consultes en un termini de 30 dies. Els temes que es plantegen a 

les audiències públiques també queden sense resposta. És inaudit.

I per què hi aneu?
Perquè, amb sort, podem interpel·lar la regidora, queixar-nos, 

pressionar. L’audiència és un mur de les lamentacions. Als plena-

ris del districte cada vegada hi anem menys: només podem parlar 

a la part de precs i preguntes. No podem participar en el debat.  

De cap a peus
L’editorial del número de juny del 

Sant Andreu de cap a peus està 

dedicat a l’Harmonia i els seus 

vuit anys de projecte de casal. 

Il·lusions i dur treball col·lectiu 

que el regidor de Sant Andreu està 

a punt de dilapidar. D’altra banda, 

s’explica que l’estació de Sant An-

dreu Comtal no compta amb cap 

accés adaptat a les persones amb 

mobilitat reduïda. Una entrevista 

amb un veí del carrer de l’Andana 

de l’Estació denuncia que ja són 

sis anys patint les obres del TGV 

i que l’administració es despreo-

cupa amb l’excusa que es tracta 

d’una herència de l’anterior equip 

de Govern.

Poblenou
La publicació El Poblenou dedica 

les seves 24 pàgines a fer un repàs 

de la situació del barri. A la porta-

da se celebra el cinquè aniversari 

de la biblioteca, recordant que 

continua pendent la necessària 

ampliació. Respecte a l’actual 

reforma de la Diagonal, l’asso-

ciació manifesta el seu rebuig al 

projecte i explica que el tram-

via és víctima de la política de 

l’actual Ajuntament. També hi ha 

UHÁH[LRQV�VREUH�OD�GHFODUDFLy�GH�
La Flor de Maig com a bé cultural 

i el compromís de l’Ajuntament 

G·DGTXLULU�O·HGLÀFL��/·$U[LX�+LVWzULF�
parla de les identitats pròpies de 

les vuit barriades del Poblenou.

Esquerra Eixample
Esquerra Eixample anuncia la 

inauguració del nou local de 

l’AV, situat al carrer de Calàbria 

262, al costat de l’antiga illa de 

Bayer. L’AV ha iniciat un procés 

participatiu que busca nom per 

a aquest nou espai públic. La 

UHYLVWD�GHQXQFLD�HO�GqÀFLW�HQ�
l’oferta de places d’escola pública 

i publica un extens treball sobre 

les “superilles”. L’Ajuntament ha 

pres la iniciativa de desenvolu-

par quatre d’elles. La publicació 

anuncia també el primer cicle 

de la sèrie “Història i cinema: el 

naixement de la nostra època”, en 

sis interessants sessions a celebrar 

els mesos de maig i juny.

Monarquia o República? 
Referèndum ja!

Revistes
de barri

La Favb
informa

juNtA fAvb

El Rei plega. Bon vent. No és exa-

gerat dir que el moviment veïnal 

de Barcelona té un compte històric 

pendent amb la monarquia espa-

nyola. En els anys tumultuosos de 

la transició, la Casa Reial va fer tot 

el possible per diferir les eleccions 

municipals. Els hereus de la dicta-

dura tenien viu el record de l’abril 

de 1931. Sabien que, en ciutats 

com Barcelona, la força dels mo-

viments urbans i populars, que ja 

havien fet caure tres alcaldes fran-

quistes, conduiria amb tota segure-

tat a una victòria de les esquerres; 

una victòria tan aclaparadora que 

hagués plantejat a l’ordre del dia 

l’exigència d’una autèntica ruptura 

democràtica. És bo recordar que el 

règim híbrid sorgit d’aquella etapa, 

DTXHVWD� GHPRFUjFLD� GHÀFLWjULD� L�
tutelada que avui ens apareix ex-

VDQJ�H�L�GHÀQLWLYDPHQW�FDSWLYD�GHO�
SRGHU�ÀQDQFHU�� YD� VRUJLU� G·XQ�SROV�
inacabat entre els posseïdors de 

sempre i les classes subalternes.

Tornem a tenir cita amb la his-

tòria. El Rei abdica enmig d’una 

formidable crisi econòmica, social 

i institucional, començant per la 

pròpia corona, envoltada d’escàn-

dols de corrupció. El descrèdit de 

l’arquitectura política que ha pre-

valgut durant més de tres dècades 

ha assolit un punt de no retorn. 

Més del 20% de la població espa-

nyola viu per sota del llindar de la 

pobresa; les conquestes de l’Es-

tat del benestar estan en qüestió, 

igual que drets i llibertats. La so-

cietat catalana ja fa temps que ha 

basculat cap al dret a decidir.

En aquestes cir-

cumstàncies, pre-

tendre que es tracta 

de fer un simple re-

lleu generacional en 

el tron, de canviar 

un rei per un altre, 

constitueix un veri-

table insult a la cons-

ciència democràtica. 

El príncep encara no 

ha rebut la corona, 

però ja compta amb 

l’adhesió de nombro-

sos cortesans. Són 

les elits politiques 

que han medrat sota 

aquest règim, són la 

“gent d’ordre” i els 

porucs. Diuen parlar 

en nom de l’interès 

general... però no 

gosen donar la veu a 

la ciutadania. Els ma-

teixos que refusen a 

Catalunya el dret de 

celebrar una consul-

ta, voldrien escamotejar al poble 

espanyol un referèndum sobre mo-

narquia o república. La llibertat, 

però, és indivisible. I són les classes 

populars qui en tenen verdadera 

necessitat. Per això, el clam a fa-

vor d’un referèndum s’obre pas a 

través dels sindicats, de les forces 

socials i polítiques progressistes.

Des de la FAVB ens sumem in-

equívocament a aquest clam de-

mocràtic i cridem el veïnatge de la 

ciutat a dur-lo als barris. Que no 

ens tornin a segrestar el futur.

OEl descrèdit de 

l’arquitectura política 

existent durant tres 

dècades ha assolit un 

punt de no retorn
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

´0·HVSDQWD�OD�PDVVLÀFDFLy 
WXUtVWLFD��KHP�SHUGXW�EHQHVWDUµ

Tassos 
Kassandrinos
Treballador familiar

gEmmA AguiLERA

eNtrevista

AnnA CARLotA

fotografia

Disparar i amagar-se
Ho van negar tot, una i mil vegades. Començant per l’antic conseller 

d’Interior Felip Puig, seguint amb el seu successor Ramon Espadaler i 

acabant per l’exdirector de la policia, Manel Prat. El jutge instructor diu 

el contrari. El 14 de novembre de 2012 la vaga general estava al carrer. 

De la furgoneta Drago 400 van baixar diversos Mossos d’Esquadra. Un 

d’ells, amb l’escopeta carregada, va disparar als manifestants. Ester 

Quintana va resultar ferida amb una pilotada que li va buidar l’ull. Els 

agents van actuar de manera completament desproporcionada. Puig 

va dir amb la fatxenderia que el caracteritza que la culpa era dels 

“vàndals”. Ara sabem la veritat: que van ser els seus. Després d’un any 

i mig d’investigació i malgrat que l’autoritat no només no ha col·laborat 

VLQy�TXH�KD�SRVDW�WRW�WLSXV�GH�GLÀFXOWDWV��HO�MXWJH�KD�LPSXWDW�HO�
subinspector i l’escopeter. Els responsables polítics s’aferren a la cadira. 

Ningú no dimiteix. I quan ho fa Prat, en plena crisi de Can Vies, diu que 

és per “motius personals”. Des del 30 d’abril les pilotes de goma estan 

prohibides. Els antiavalots continuaran disparant projectils viscoelàstics. 
Ara, sota les ordres de l’exregidor socialista de Barcelona Albert Batlle. 

A 
l’antiga Grècia, a la península del 

Peloponès i a la vora del riu Eurotes, 

s’hi erigia una de les polis gregues 

més importants juntament amb 

Atenes i Tebes. Amb un exèrcit temut per 

tothom i un estat poderós, Esparta fou 

bressol de guerrers i homes de rectitud 

extrema. En Tassos Kassandrinos va néixer a 

Esparta fa 38 anys, però té una història vital 

molt allunyada d’aquella rectitud que va 

caracteritzar la seva ciutat segles enrere. El 

2003 va estripar el guió que els seus pares 

li havien escrit, i si bé va acabar la carrera 

de ciències econòmiques per satisfer-los, 

va fer les maletes i va marxar a rentar 

plats a Edimburg perquè “els números no 

encaixaven amb el meu caràcter, de tota 

la vida que sabia que el meu benestar 

psicològic i el meu projecte professional 

passaven per ajudar les persones. El meu 

lloc era al carrer, no pas als despatxos d’una 

empresa”.

Persistent en la seva idea, va trobar 

una feina al sector social, amb persones 

amb problemes mentals i de mobilitat, 

TXH�OL�YDQ�REULU�HOV�XOOV�GHÀQLWLYDPHQW��
“Aquella experiència és la que em va dur a 

conèixer Barcelona, per estudiar un màster 

d’Artteràpia a la Universitat de Barcelona. 

Era l’estiu del 2005 quan en Tassos aterrava 

a l’aeroport i s’instal·lava al barri de la 

Salut, a Gràcia. “Descobria una ciutat amb 

mar i muntanya i amb bones connexions, 

i amb gent autòctona que de seguida em 

van acollir. Econòmicament estava bé i em 

sentia còmode, sorprès també pel nivell 

d’organització dels serveis i de la vida social, 

tot i que els catalans em deien que hi havia 

poca organització”, recorda en Tassos.

De fet, la seva feina el va acabar de 

lligar a Barcelona. Treballa a la Fundació 

Sant Pere Clavé amb persones amb trastorn 

mental sever. “Els visitem a casa, els 

ensenyem hàbits, a acompanyar-los en el 

seu procés, contenir-los emocionalment 

i donar-los altres punts de vista, en 

GHÀQLWLYD��GHVHQYROXSDU�XQD�UHODFLy�KXPDQD�
sense prejudicis i de tu a tu”, relata amb 

passió. De fet, quan parla de la seva feina el 

seu to de veu es torna més reposat i alhora 

més emocionat. Una tranquil·litat que en 

Tassos cultiva cada tarda des de La Miranda, 

XQ�HGLÀFL�LPSUHVVLRQDQW�D�WRFDU�GHO�3DUF�
Güell, enclavat en els vessants meridionals 

dels turons del Carmel i la Rovira. Gairebé 

cada tarda en Tassos té cura del seu hortet, 

una petita parcel·la que conserva des que 

el 2011 va conèixer aquesta associació i 

se’n va fer soci. Avui n’és el president i 

treballa perquè La Miranda, que gestiona 

el Pla Comunitari de Salut des del 2007, 

contribueixi a “fer renàixer el moviment 

social de carrer al barri, una mica tocat per 

l’envelliment dels veïns”.

Justament, la seva experiència a la feina 

i a la vida de carrer l’han posat en alerta 

sobre una realitat que “és comuna a molts 

països”: “La ciutat, i això és culpa tant de 

l’administració com de molts ciutadans, no 

cuida les persones més necessitades, les 

aparta de la societat en comptes d’ajudar-

les a recuperar la seva vida. Ens cal més 

justícia i igualtat per tenir una Barcelona 

de tots, i no només una Barcelona dels que 

tenen més poder i viuen millor”, rebla en 

Tassos, que a més, avisa que l’aposta pel 

turisme com a principal font d’ingressos 

de la ciutat resta qualitat de vida als 

EDUFHORQLQV��´0·HVSDQWD�OD�PDVVLÀFDFLy�GHO�
turisme, Barcelona hi ha apostat massa fort 

sense posar-hi límits, i això posa en perill el 

benestar dels habitants. Si no aturem aquest 

boom, Barcelona pot acabar essent una 

ciutat hostil per a nosaltres”. I assenyala els 

voltants de La Miranda, al carrer Coll del 

Portell 47, per explicar-nos que “aquí estem 

acostumats a un ambient de tranquil·litat 

total i poca mobilitat, respecte i qualitat de 

YLGD�OOXQ\�GH�PDVVLÀFDFLRQV��eV�QRUPDO�TXH�
ens espanti baixar al centre”.

I com ha viscut un grec la crisi de Grècia 

i les revoltes socials contra la Troika? “No 

m’ha sorprès gens com han anat les coses. 

De fet, un dels motius pels quals vaig 

marxar de Grècia era perquè socialment 

i políticament no m’hi sentia còmode. 

Aquest boom de feixisme i de dretes que 

va emergir després de la crisi del 2011 ja 

es vivia feia anys però no es visualitzava. 

Qualsevol ciutadà percebia una mentalitat 

prou feixista arreu”, assegura en Tassos, 

que tot i així, deixa clar que la vida política 

convencional no l’interessa gens: “Crec 

en la política però sóc apolític, crec en la 

humanitat, l’ésser humà i el bon rotllo”. Se 

sentia orgullós de la revolta dels ciutadans 

grecs i l’explosió de solidaritat que es va 

viure entre els més afectats per la crisi, 

però alhora “estava convençut que el 

mateix govern grec taparia la revolta i 

aconseguiria que no es tornés a parlar de 

Grècia, malgrat que la situació continua 

essent penosa”.

A Barcelona, en Tassos també ha 

percebut “més solidaritat, més contacte 

humà i més moviment veïnal per mirar 

de resoldre els problemes de forma 

col·lectiva”. Perquè “la humanitat 

sempre ha evolucionat quan a partir 

d’una patacada gran, ha tornat a valorar 

les seves prioritats vitals”.
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