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MERiTxEll M. PAuNé 
i JoRDi MoliNA

(O� SURWRFRO� ÀUPDW� DTXHVW� RF-
WXEUH� UHFXOO� HO� FDOHQGDUL� L� HOV�
FRPSURPLVRV�G·DPEGXHV�SDUWV��
SHUz�QR�FRQFUHWD�HOV�XVRV�IXWXUV�
GH�OD�SUHVy�GH�O·(L[DPSOH��(O�VL-
OHQFL�PXQLFLSDO�L�XQD�OODPLQHUD�
SDUFHOĊOD�HGLÀFDEOH�D�WRFDU�GH�
6DQWV�(VWDFLy�LQTXLHWHQ�OHV�HQ-
WLWDWV�YHwQDOV��FXOWXUDOV�L�VRFLDOV�
TXH� OOXLWHQ� GHV� GH� ID� GqFDGHV�
SHU� OD�WUDQVIRUPDFLy�GHO�SHQDO�
HQ� XQ� HVSDL� G·HTXLSDPHQWV��
FXOWXUD�L�PHPzULD�

´$UD� YD� GH� GHEz�µ�� UHPDU-
FDYD� HO� SUHVLGHQW� GH� OD� *HQH-
UDOLWDW��$UWXU�0DV��HQ�ÀUPDU�HO�
3URWRFRO�GH�FROĊODERUDFLy�HQWUH�
HO�*RYHUQ�FDWDOj�L�O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD��HQ�XQ�DFWH�VHQVH�
SHULRGLVWHV�QL�SUHJXQWHV�DTXHVW�
RFWXEUH�� ´eV� LUUHYHUVLEOHµ��
FRUURERUDYD� O·DOFDOGH�� ;DYLHU�
7ULDV�� $OĊOXGLHQ� DO� IHW� TXH� OD�
SULPHUD� GDWD� GH� WDQFDPHQW�
GH�OD�0RGHO�YD�VHU�HO������L�MD�
Q·KL� KD� KDJXW� DOPHQ\V� TXDWUH�
PpV�� XQD� G·HOOHV� DQXQFLDGD� HO�
�����SHO�PDWHL[�$UWXU�0DV�FRP�
D� &RQVHOOHU� HQ� FDS�� 6L� SHU� À�
HV� FRPSOHL[HQ� HOV� WHUPLQLV�� OD�
SUHVy�GHO�FDUUHU�(QWHQoD�WDQFD-

Uj�SRUWHV����DQ\V�PpV�WDUG�GHO�
SUHYLVW� L� HOV� LQWHUQV� TXH� KL� YL-
XHQ�VHUDQ�WUDVOODGDWV�D�GRV�QRXV�
HTXLSDPHQWV�SHQLWHQFLDULV�TXH�
HV�FRQVWUXLUDQ�D�OD�=RQD�)UDQFD�
G·DTXt�D�DOHVKRUHV�

6HJRQV�HO� IXOO�GH� UXWD�DFRU-
GDW��HO�SULPHU�SDV�pV�RÀFLDOLW-
]DU�OD�YHQGD�GHOV�WHUUHQ\V��O·HV-
FULSWXUD� V·KD� GH� ÀUPDU� DEDQV�
GHO� ��� GH� GHVHPEUH�� D� FDQYL�
G·XQD�´GDFLy�HQ�SDJDPHQWµ�GH�
���PLOLRQV�G·HXURV��D�GHVFRPS-
WDU�GHO�GHXWH�TXH�Wp�O·DGPLQLV-

WUDFLy�FDWDODQD�HQYHUV�OD�ORFDO��
$TXHVW� FDQYL� GH�PDQV� Wp� GXHV�
LPSOLFDFLRQV� IRQDPHQWDOV�� LQ-
MHFWD� OLTXLGLWDW� �L� YHORFLWDW�� D�
OD� WUDQVIRUPDFLy� L� SHUPHW� D�
O·$MXQWDPHQW� GHO� SURSHU�PDQ-
GDW� �TXH�pV� UDRQDEOH� LPDJLQDU�
FRP� XQ� JRYHUQ� GH� FRDOLFLy� R�
QRYDPHQW� HQ� PLQRULD�� DPE�

OHV� DUTXHV� VDQHMDGHV�� GHFLGLU�
HQ� VROLWDUL� HO� GHVWt� G·DTXHVWHV�
WUHV�KHFWjUHHV�VLWXDGHV�JDLUHEp�
D� OD� FRVWXUD� GHOV� GLVWULFWHV� GH�
O·(L[DPSOH�� OHV� &RUWV� L� 6DQWV�
0RQWMXwF�

(O� SULPHU� TXH� DQLUj� D� WHUUD�
VHUj� HO� SHWLW� HGLÀFL� GHO�&HQWUH�
2EHUW��DO�[DPIUj�G·(QWHQoD�DPE�
5RVVHOOy��RQ�GRUPHQ�HOV�LQWHUQV�
HQ�UqJLP�GH�VHPLOOLEHUWDW��+D�GH�

TXHGDU�EXLW�´GXUDQW�HOV�WUHV�SUL-
PHUV�PHVRV� GHO� ����µ�� SHU� WDO�
TXH�HO�FRQVLVWRUL�SXJXL�HQGHUUR-
FDU�OR�DEDQV�GH�OHV�HOHFFLRQV�GH�
ÀQDOV� GH� PDLJ�� /·LPSDFWH� UHDO�
VHUj�PROW�SHWLW��SHUTXq�DOOLEHUD�
SRF�HVSDL�L�QR�HUD�SUREOHPjWLF��
SHUz�HO�YDORU�HOHFWRUDO�GH�OD�IRWR�
pV�LQFDOFXODEOH�

$PE� HO� QRX� PDQGDW� HO� IR-
FXV� G·DWHQFLy� SDVVD� D� OD� =RQD�

)UDQFD��(O�VRODU�VLWXDW�HQWUH�HOV�
FDUUHUV�'��(���� L���DFROOLUj�GRV�
QRXV� FHQWUHV�SHQLWHQFLDULV��8Q�
VHUj�XQ�FHQWUH�REHUW�SHU�D�����
KRPHV�TXH�O·$MXQWDPHQW�FRQV-
WUXLUj�´DEDQV�GHO����GH�GHVHP-
EUH�GH�����µ� L� OORJDUj�GHVSUpV�
D�OD�*HQHUDOLWDW��6XEVWLWXLUj�HO�
FHQWUH�REHUW�GH�7ULQLWDW�9HOOD��
TXH�WDQFDUj�L�GRQDUj�SDV�D�SL-
VRV�S~EOLFV��L�DO�PzGXO�REHUW�GH�
:DG�5DV�� TXH� HV� UHPRGHODUj� L�
VHUj� tQWHJUDPHQW�SHU�D�GRQHV��
(Q�SDUDOĊOHO�� OD�*HQHUDOLWDW� KD�
GH� FRQVWUXLU� XQD� SUHVy� SHU� D�
����SUHYHQWLXV�´SUHIHUHQWPHQW�
HQ�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����µ�
�À[HX�YRV� HQ� O·DGYHUEL��� RQ� HV�
WUDVOODGDULHQ� HOV� LQWHUQV� GH� OD�
0RGHO�� 6HJRQV� HO� SURWRFRO�� HQ�
FDV�G·HQGDUUHULPHQWV�R�LQFRP-
SOLPHQWV�OD�SDUW�SHUMXGLFDGD�Wp�
GUHW�D�´FRPSHQVDFLRQV�DYDOXD-
EOHV�HFRQzPLFDPHQWµ�

L’oposició, en contra

,&9�YD�SUHVHQWDU�XQD�PRFLy�DO�
SOH� GHO� ��� G·RFWXEUH� SHU� HYL-
GHQFLDU�OD�PDQFD�G·XQD�PDMRULD�
SROtWLFD�IDYRUDEOH�D�O·DFRUG��7RW�
L�TXH�OD�YRWDFLy�QR�LQYDOLGDYD�HO�
SURWRFRO�� YD� VHUYLU� G·DOWDYHX�
SHU� D� OHV� FUtWLTXHV�G·,&9�(8L$��
36&� L�33��TXH�UHEXWJHQ�HO�FRVW�
GH� O·RSHUDFLy�SHU�D� OHV�DUTXHV�
PXQLFLSDOV�

L’acord de 2009

(O�JRYHUQ�7ULDV�PDQWp�OD�LQFzJ-
QLWD�VREUH�HOV�XVRV�IXWXUV��SHUz�
OD�0RGHO�QR�pV�SDV�XQ�OOHQo�HQ�
EODQF�� /HV� HQWLWDWV� YHwQDOV� L�

La Model es trasllada 
amb 30 anys de retard
La Generalitat de Catalunya ven els terrenys a 

l’Ajuntament de Barcelona, a canvi d’amortitzar 

45 milions d’euros de deute. El primer trimestre 

de 2015, a les portes de les eleccions municipals, 

tindrà lloc el primer enderroc. El trasllat de la 

Model a la Zona Franca el primer semestre de 

2017 permetrà el tancament dels centres oberts 

de Trinitat Vella i Wad Ras

O/HV�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�
WHQHQ�PROW�IUHVF�HO�
FRPSURPtV�GH�-RUGL�
G·+HUHX�GH�������TXH�
FXOPLQDYD�XQD�GqFDGD�
GH�UHLYLQGLFDFLRQV

MERiTxEll M. PAuNé
El centre obert de la Model serà enderrocat a principis d’any

A l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Trinitat Vella li costa de creure 
que es compleixin les propostes i 
el calendari sobre presons, però 
per ells “no quedarà”. El centre 
de règim obert del barri acull 130 
reclusos als quals s’hi afegiran els 
140 que ara estan a la Model. El 
total de 270 persones estaran al 
FHQWUH�ÀQV�D�O·DQ\�������TXDQ�VHUDQ�
traslladades a la nova presó de 
Zona Franca. En aquell moment, 
O·HGLÀFL�GH�7ULQLWDW�1RYD�VHUj�
enderrocat. Josep Maria López, 
president de l’associació, dubta 
de l’acompliment dels terminis 
plantejats, especialment en relació 
a la construcció del nou centre 
penitenciari. L’alcalde Trias es va 
FRPSURPHWUH�D�YLVLWDU�HOV�WHUUHQ\V�
DEDQV�GH�1DGDO�L�O·$9�KD�GHPDQDW�
una reunió per posar en marxa una 

comissió de seguiment. L’associació 
reclama que es respecti el projecte 
XUEDQtVWLF�7ULQLWDW�1RUG��DFRUGDW�
amb l’alcaldia de Jordi Hereu.

Poblenou
Respecte a Wad-Ras, la presó de 
dones ubicada al Poblenou, Joan 
Maria Soler de l’AV del Poblenou 
manifesta que l’associació no ha 
demanat el seu tancament. Creuen 
que les presons han d’estar ubicades 
a la ciutat, facilitant la comunicació 
dels familiars amb les recluses. 
'XUDQW�HOV�PROWV�DQ\V�TXH�OD�SUHVy�
ha estat al barri no ha causat cap 
problema ni molèstia al veïnat. Jordi 
Giró, de l’AV de la Vila Olímpica, 
deixa constància que ells tampoc no 
han rebut cap queixa per la presó, 
però que si es porta a terme la nova 
proposta estan d’acord amb mantenir 
un centre penitenciari de tercer grau 

i que en l’espai que quedi lliure es 
construeixi un mercat compacte, 
semblant al del barri de Fort Pienc, 
que uneixi la Vila Olímpica amb el 
veí barri de la Plata.

Zona Franca
´1R�YROHP�LQWHUFHGLU�HQ�OHV�
legítimes reivindicacions del veïnat 
de l’Eixample, però sembla que a la 
perifèria tot s’hi valgui”, diu l’Edu 
Blasco, membre de l’Assemblea 
d’Indignats 15-M de la Zona Franca. 
“Som l’abocador de Barcelona”, 
segueix, tot citant les dues presons 
que s’hi faran, la “narcosala” i el 
CIE. “Fins i tot a l’Ajuntament se li 
ha acudit fer-nos una pista d’esquí, 
mentre els veïns seguim amb una 
gran manca d’habitatge social i 
sense prou equipaments educatius 
i municipals, com una piscina o un 
gimnàs”.

Els altres barris afectats pel pla de presons
Trinitat Vella
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TXH�WHQHQ�R�YDQ�WHQLU�DOJXQ�ID-
PLOLDU� HPSUHVRQDW� D� OD� 0RGHO�
SHU�UDRQV�SROtWLTXHV"µ��HV�SUH-
JXQWHQ�DEDQV�GH�FRQFORXUH�TXH�
´HOV�SREOHV�TXH�REOLGHQ�OD�VHYD�
KLVWzULD�� HVWDQ� FRQGHPQDWV� D�
UHSHWLU�ODµ�

&RP� VL� GHO� PyQ� DO� UHYpV�
HV� WUDFWpV�� DYXL� HOV� ÀOOV� L� QpWV�
G·DTXHOOV� UHFOXVRV� DOV� TXDOV� HV�
UHIHUHL[HQ�5DEHOO�L�*yPH]�VHQ-
WHQ�RUJXOO�G·KDYHU�WLQJXW�O·DYL�R�
HO�SDUH�HPSUHVRQDWV��3HU�D�HOOV��
OD�0RGHO�pV��SHU�GDPXQW�GH�WRW��
XQD�LFRQD�GH�OD�UHVLVWqQFLD�DQ-
WLIUDQTXLVWD�� 3HUz� DOKRUD� pV�
O·H[SUHVVLy�G·XQD�YHOOD�UHLYLQGL-
FDFLy�YHwQDO�TXH�GHPDQD�LQFDQ-
VDEOHPHQW�WRWV�DTXHOOV�HTXLSD-
PHQWV� TXH� OD� FRQYLYqQFLD� �QR�
VHPSUH� VHQ]LOOD�� DPE� OD� SUHVy�
HOV�KD�PDQOOHYDW��/D�GREOH�GH-
PDQGD�� SROtWLFD� L� DVVLVWHQFLDO��
MD�YD�TXHGDU�IRVD�L�FRQFUHWDGD�
ID� DQ\V� HQ� XQ� SOD� YHwQDO� TXH�
QR� V·KD�DUULEDW� D� LPSOHPHQWDU�
PDOJUDW� KDYHU� HVWDW� DSURYDW�
IRUPDOPHQW� SHU� O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD�

´9ROHP� TXH� O·DFRUG� TXH� HV�
YD�DSURYDU�VLJXL�DUD�HO�SXQW�GH�
SDUWLGD�SHU�FRQVROLGDU�HOV�QRXV�
XVRVµ�� H[SOLFD� 5DEHOO� VREUH� HO�
SOD�SDFWDW�DPE�+HUHX��TXH�JDX-
GLD�G·XQ�DPSOL�FRQVHQV�YHwQDO��
(O� SURMHFWH� DFROOLULD� XQD� ]RQD�
YHUGD�DPE�HO�SRVVLEOH�QRP�GH�
-DUGLQV�GH�OD�/OLEHUWDW�L�XQ�PX-
VHX�G·DUW�SROtWLF�DQRPHQDW�6DO-
YDGRU� 3XLJ�$QWLFK��$�PpV�� V·KL�
SURMHFWDULD�XQD�HVFROD�EUHVVRO��
XQ� LQVWLWXW�� XQ� SROLHVSRUWLX��
XQD� UHVLGqQFLD� SHU� D� OD� JHQW�
JUDQ�L�VHUYLULD�SHU�GRQDU�VRUWLGD�
D� SURMHFWHV� DSDUFDWV�� FRP� XQ�
FHQWUH�GH�UHFHUFD�VREUH�DXWLV-
PH��LQqGLW�D�&DWDOXQ\D�

Ambigüitat i temor veïnal

6L� Ep� pV� FHUW� TXH� O·DOFDOGH� GH�
%DUFHORQD�� ;DYLHU� 7ULDV�� KD�
DVVHJXUDW� TXH� OD� QRYD� 0RGHO�
SDUWLUj� GHO� SURMHFWH� YHwQDO�
GH� ������ WDPEp� KR� pV� TXH� KD�

GHL[DW� XQD� HVFOHW[D� SHU� LQWUR-
GXLU�KL�PRGLÀFDFLRQV�SXQWXDOV��
3UHJXQWDW�SHU�DTXHVWD�T�HVWLy��
HO� WLQHQW� G·DOFDOGH� G·+DELWDW�
8UEj�� $QWRQL� 9LYHV�� UHFRUGD�
TXH� OD� FLXWDW� KD� FDQYLDW� GHV�
G·DOHVKRUHV� L�TXH�´FDO�DGDSWDU�
HO� SURMHFWH� D� OHV� QHFHVVLWDWV�
DFWXDOVµ�� (O� WHL[LW� YHwQDO� WHP�
TXH�DTXHVWD�´DGDSWDFLyµ�SDVVL�
SHU�FRQFHEUH�HOV�WHUUHQ\V�GH�OD�
0RGHO�FRP�XQ�HOHPHQW�PpV�GH�
UHQGLELOLWDW�HFRQzPLFD��´9HLHP�
FRP� O·RPEUD� GHO� IDQWDVPD� GH�
OD�PDVVLÀFDFLy�WXUtVWLFD�HV�SDV-
VHMD� DPHQDoDGRUDPHQW� SHU� OD�
0RGHOµ�� VHQ\DOD� 5DEHOO�� /·HV-
FHSWLFLVPH� YHwQDO� HV� FHQWUD��
SUHFLVDPHQW�� HQ� HOV� WHUUHQ\V�
GHO� FDUUHU� 1LFDUDJXD�� TXH� YDQ�

TXHGDU�DO�PDUJH�GH�O·DFRUG�GH�
�����L�DUD�VHUDQ�PXQLFLSDOV��8Q�
FDQYL�GH�WLWXODULWDW�TXH�UHVSRQ�
D� XQD� OzJLFD� FRPSHQVDWzULD�
PROW� FULWLFDGD� SHU� O·RSRVLFLy� L�
WDPEp�SHO�WHL[LW�YHwQDO�

/HV� LQFHUWHVHV� TXH� DUD� SHU�
DUD�SODQHQ�VREUH�HO�IXWXU�GH�OD�
0RGHO�HV�FRPHQoDUDQ�D�GLVVLSDU�
DYLDW�� $OPHQ\V� DL[t� KR� DÀUPD�
9LYHV��TXH�DVVHJXUD�TXH�HO�WHL-
[LW�DVVRFLDWLX�L�YHwQDO�GH�OD�]RQD�
UHEUj�QRWtFLHV�SUz[LPDPHQW�VR-
EUH� O·LQLFL� G·XQ�SURFpV�SDUWLFL-
SDWLX�� 'H�PRPHQW� O·DQXQFL� QR�
KD�DUULEDW�L�HO�YHwQDW�Wp�SRU�TXH�
HV�SULRULW]L�O·HQGHUURF�GH�OD�ID-
oDQD�GHO�FDUUHU�1LFDUDJXD�D� OD�
FRQVWUXFFLy� G·HTXLSDPHQWV� L�
TXH�HV�FRQYRTXLQ� UHXQLRQV�YH-
wQDOV� ´~QLFDPHQWµ� SHU� REWHQLU�
XQD� LPDWJH� GH� GLjOHJ� D� SRFV�
PHVRV�GH�OHV�PXQLFLSDOV�

VRFLDOV� LPSOLFDGHV� WHQHQ� PROW�
IUHVF�O·DYDQWSURMHFWH�DO�TXDO�HV�
YD�FRPSURPHWUH�-RUGL�+HUHX�HO�
������TXH�FXOPLQDYD�XQD�GqFD-
GD� GH� PRELOLW]DFLRQV�� 3UHYHLD�
FRQVHUYDU�HO�SDQzSWLF�FHQWUDO�L�
FLQF�GHOV�VLV�EUDoRV�GH�OD�SUHVy��
FDWDORJDGD� FRP� D� SDWULPRQL��
(O�VLVq�EUDo��HOV�PXUV�L�OD�UHVWD�
G·HGLÀFLV�GHO�UHFLQWH�V·HQGHUUR-
FDULHQ�L�GRQDULHQ�SDV�D�XQ�SDUF��
SRVVLEOHPHQW�DQRPHQDW�-DUGLQV�
GH� OD� /OLEHUWDW�� /·HGLÀFDELOLWDW�
SHUGXGD�HV�FRQFHQWUDULD�HQ�XQ�
EORF�QRX�D� OD�FDQWRQDGD�G·(Q-
WHQoD� L� 5RVVHOOy�� GHVWLQDW� D�
FHQWUH�GH�GLD�L�UHVLGqQFLD�SHU�D�
JHQW�JUDQ��(OV�EUDoRV�DFROOLULHQ�
GLYHUVRV� HTXLSDPHQWV� HGXFD-
WLXV�L�DVVLVWHQFLDOV��PHQWUH�TXH�
OD�TXDUWD�JDOHULD�HV�FRQYHUWLULD�
HQ�XQ�HVSDL�GH�PHPzULD� L�PX-
VHX�� DPE�6DOYDGRU�3XLJ�$QWLFK�
L�O·REUD�G·+HOLRV�*RPH]�FRP�D�
HSLFHQWUH�

/D� IDoDQD� GHO� FDUUHU� 1LFD-
UDJXD�WDPEp�KDYLD�G·DFXPXODU�
HGLÀFDELOLWDW� HQ� IRUPD� G·HGL-
ÀFLV� QRXV�� SHUz� GH� WLWXODULWDW�
DXWRQzPLFD�L�RFXSDWV�SHU�RÀFL-
QHV� R� XQ� KRWHO�� 'HVSUpV� GH� OD�
YHQGD� GHOV� WHUUHQ\V�� DTXHVWV�
������� P�� GH� VRVWUH� �YDORUDWV�
HQ����PLOLRQV�G·HXURV��SDVVHQ�D�
PDQV�GH�O·$MXQWDPHQW��TXH�QR�
UHVSRQ�QL�D�YHwQV�QL�D�SHULRGLV-
WHV�VREUH�TXLQ�~V�YRO�GRQDU�D�OD�
SDUFHOĊOD�

La lluita veïnal es reactiva

/·HQqVLP�DQXQFL� VREUH� HO� WUDV-
OODW� GH� OD� SUHVy� 0RGHO� KD� UH-
YLIDW� O·RSRUWXQLWDW� GH� OD� FLX-
WDW� GH� EOLQGDU�� SHU� VHPSUH�� OD�
PHPzULD� GH� OD� VHYD� OOXLWD� SHU�
OHV�OOLEHUWDWV��´$UD�R�PDLµ��FR-
LQFLGHL[HQ� /OXtV� 5DEHOO�� SUHVL-
GHQW� GH� O·$VVRFLDFLy� GH� 9HwQV�
GH� O·(VTXHUUD� GH� O·(L[DPSOH�� L�
*DEULHO� *yPH]�� ÀOO� G·XQV� GHOV�
SUHVRV� PpV� LOĊOXVWUHV� GH� OD�
SUHVy�� O·DUWLVWD� JLWDQR� +HOLRV�
*yPH]��´¢4XDQWHV�SHUVRQHV�KL�
GHX� KDYHU� HQFDUD� D� &DWDOXQ\D�

O/D�SDUFHOĊOD�HGLÀFDEOH�
LQTXLHWD�OHV�HQWLWDWV�GH�
O·(L[DPSOH��TXH�OOXLWHQ�
ID�DQ\V�SHU�JXDQ\DU�XQ�
HVSDL�G·HTXLSDPHQWV��
FXOWXUD�L�PHPzULD

MATEu sEguí
abogado

2WUD�YH]��´PDORV�WLHPSRV�SDUD�OD�OtULFDµ��
(O�$\XQWDPLHQWR�GH�%DUFHORQD�\�OD�
*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�OOHJDQ�D�XQ�
DFXHUGR�HFRQyPLFR�SDUD�FRQVWUXLU�XQD�
QXHYD�FiUFHO��DKRUD��D�ODV�FiUFHOHV�VH�OHV�
OODPD�´FHQWUH�SHQLWHQFLDULµ��HV�GHFLU�XQ�
OXJDU�FHUUDGR�HQ�HO�TXH�VH�FXPSOH�FRQGHQD��
HV�GHFLU�SHQD��DWHQFLyQ��QR�ÀJXUD�OD�
SDODEUD�UHKDELOLWDFLyQ���\�FHUUDU�HO�&HQWUH�
&RUUHFFLRQDO�G·+RPHV�GH�%DUFHORQD��
FRQRFLGR�FRQ�HO�QRPEUH�GH�0RGHOR��GH�PiV�
GH�FLHQ�DxRV�GH�YLGD��+DQ�SDVDGR�PXFKRV�
DxRV�\�WRGDYtD�VH�´LQYLHUWHµ�HQ�FHUUDU��HQ�
OXJDU�GH�HGXFDU�SDUD�´DEULUµ�

eVWH�QXHYR�´FHQWURµ�VH�FRQVWUXLUi�HQ�
ODV�DIXHUDV�GH�OD�FLXGDG�GH�%DUFHORQD��
DOHMDGR�GH�OD�FLXGDGDQtD��4XL]iV��FRPR�
VH�EDXWL]y�ODLFDPHQWH�OD�&LXWDW�GH�OD�
-XVWtFLD��VH�OH�OODPDUi�OD�&LXWDW�GH�OD�3UHVy��
+D�RFXUULGR�DOJR�VLPLODU�FRQ�HO�&HQWUH�
3HQLWHQFLDUL�GH�%ULDQV��DVt�HV�VX�QRPEUH�
GH�SLOD�RÀFLDO��DXQTXH�SRSXODUPHQWH�VH�
FRQRFH�FRPR�&DQ�%ULDQV��SDUD�HGXOFRUDU�HO�
HVWDEOHFLPLHQWR��&DQ�%ULDQV�HUD�XQD�ÀQFD�
R�FDVD�UXUDO��FRPR�VH�OODPDQ�DKRUD��HQ�OD�
TXH�YLYtDQ�\�WUDEDMDEDQ�SHUVRQDV�GHGLFDGDV�
D�OD�DJULFXOWXUD��PLHQWUDV�TXH�HQ�%ULDQV��
FHQWUH�SHQLWHQFLDUL��VH�FXPSOH�FRQGHQD��/D�
GLIHUHQFLD�HV�REYLD�

/D�UHÁH[LyQ�DQWH�ORV�KHFKRV�UHDOHV��HV�
GHFLU��´FHQWUH�SHQLWHQFLDUL��OXJDU�HQ�TXH�VH�
FXPSOH�FRQGHQDµ��HV��HQ�SULPHU�OXJDU��OD�
VLWXDFLyQ��OD�XELFDFLyQ�GH�OD�FiUFHO��OHMRV�
GH�OD�FLXGDGDQtD��OR�TXH�FRPSRUWD�TXH�ORV�
IDPLOLDUHV�GH�ORV�SUHVRV�GHEDQ�GHVSOD]DUVH�
D�ODV�DIXHUDV�GH�OD�FLXGDG�SDUD�FRPSDUWLU�
YHLQWH�PLQXWRV�FRQ�VXV�IDPLOLDUHV�SHQDGRV�

6HJXQGR�DVSHFWR�GH�OD�UHÁH[LyQ��/DV�
OH\HV�SUHYpQ��HVWDEOHFHQ��TXH�SRU�HQFLPD�
GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�SHQD��HV�GHFLU��
DGHPiV�GHO�FDVWLJR��VX�RWUD�IXQFLyQ�VHUi�OD�
GH�´UHKDELOLWDUµ�DO�FRQGHQDGR��5HKDELOLWDU�
FRQVLVWH�HQ�GHYROYHU�D�XQD�SHUVRQD�D�

VX�DQWLJXR�HVWDGR��HV�GHFLU��UHHGXFDUOR�
SDUD�TXH�VH�KDELW~H��GH�QXHYR��D�OR�
TXH�HUD�DQWHV�GH�FXPSOLU�FRQGHQD��/RV�
LQFRQYHQLHQWHV�SDUD�FXPSOLU�WDO�IXQFLyQ��VRQ�
FODURV��3ULPHUR�VH�FRQGHQD��VLJXLHQWH�SDVR�
VH�HQFLHUUD�HQ�OD�FiUFHO��OHMRV�GH�OD�FLXGDG�
\�GH�OD�FLXGDGDQtD��VH�DSOLFD�XQ�UHJODPHQWR�
GH�FRQYLYHQFLD�FDUFHODULD��/D�SUHJXQWD�HV�
FXiQGR�VH�OH�UHKDELOLWD�\�FyPR�

(V�FLHUWR�TXH�OD�FLXGDGDQtD�GHVHD�YLYLU�
HQ�OR�TXH�VH�OODPD�´SD]µ��TXH�SRGUtDPRV�
FDOLÀFDU�GH�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD��ItVLFD�\�

VRFLDO�HVWDEOH�\�TXH�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�
UHVSHWHQ�GLFKD�HVWDELOLGDG��D�WUDYpV�GH�
ORV�7ULEXQDOHV�VH�OHV�DSOLFD�OD�/H\�TXH��HQ�
UHVXPLGDV�FXHQWDV��ORV�DOHMH�GH�OD�FLXGDG�
\�ORV�HQFDUFHOH��$Vt�HVWiQ�ODV�FRVDV�GHO�
YLYLU�FRWLGLDQR��SHUR�SHQVHPRV��DXQTXH�
VyOR�VHD�SRU�XQ�PRPHQWR��HQ�OD�YLGD�GH�ORV�
GHPiV��GH�ORV�TXH�QRV�YDQ�D�VXFHGHU��SDUD�
TXH�VXV�YLGDV�VHDQ�PiV�´HVWDEOHVµ��FyPR�
VH�KDFH�HVWR��FyPR�VH�FRQVLJXH��5HVSXHVWD�
GLItFLO��VLQ�HPEDUJR��WRGRV�VDEHPRV�TXH�VL�
QR�LQYHUWLPRV��HVFXHODV��RÀFLRV��WUDEDMRV��
LQYHVWLJDFLyQ«���QR�KDEUi�UHVXOWDGRV��6L�
TXLHUHV�OHHU��SULPHUR�KD\�TXH�DSUHQGHU�D�
OHHU�\�OXHJR�FRPSUDU��LQYHUWLU���XQ�OLEUR�\�
GHVSXpV�OHHUOR�

1R�HVWR\�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�GDU�QLQJXQD�
OHFFLyQ�GH�FyPR�KDFHU�ODV�FRVDV��VLQ�
HPEDUJR�SRU�PL�H[SHULHQFLD�SURIHVLRQDO�
OOHJR�D�FRQFOXVLRQHV�QR�GHPDVLDGR�
KDODJ�HxDV��SRU�OR�TXH�KH�YLVWR�\�WRGDYtD�
YHR��6H�FRQVWUX\HQ�QXHYDV�FiUFHOHV��HQ�
PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�\�PiV�ELHQ�DWHQGLGDV��
SHUR�OD�HVWDGtVWLFD�GH�SHUVRQDV�HQ�OD�FiUFHO�
FDGD�YH]�HV�PD\RU��3RU�WDQWR��OOHJR�D�OD�
FRQFOXVLyQ�GH�TXH�DOJR�HVWi�IDOODQGR��6L�
QR�VH�LQYLHUWH�HQ�HGXFDFLyQ�QR�VH�SXHGH�
HVSHUDU�TXH�ODV�SHUVRQDV�VHDQ�´HGXFDGDVµ��
VL�QR�VH�GDQ�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�DOFDQ]DU�
XQD�PHMRU�FRQYLYHQFLD�HQWUH�ORV�VHUHV�
KXPDQRV��OD�FRQYLYHQFLD�VHUi�GLItFLO�\�
SURYRFDUi�HQIUHQWDPLHQWRV��VL�QR�VH�UHSDUWH�

PHMRU��VLHPSUH�KDEUi�TXLHQHV�WHQJDQ�PiV�
TXH�RWURV�

3DUD�WHUPLQDU��SDUD�FXPSOLU�FRQ�ORV�
´FDUDFWHUHVµ�GH�OD�LPSUHQWD��XQD�SHTXHxD�
UHÁH[LyQ��\D�YDQ�YDULDV��$FWXDOPHQWH�
VH�UHVSLUD�FLHUWR�DLUH�GH�FRQÀDQ]D�\�
HVSHUDQ]D�FXDQGR�ORV�MXHFHV��DSOLFDQGR�
OD�OH\��DFXHUGDQ�HO�LQJUHVR�HQ�SULVLyQ�GH�
FRUUXSWRV�GHO�OODPDGR�´FXHOOR�EODQFRµ��(V�
FLHUWR�TXH�XQR�VH�´DOHJUDµ�DO�YHU�TXH�HVWR�
WDPELpQ�RFXUUH��TXH�QR�VyOR�YDQ�D�OD�FiUFHO�
ORV�FLXGDGDQRV�GH�D�SLH��VLQR�WDPELpQ�
ORV�ULFRV��3HUR�FRPR�DQWHV�HVFULEt�OR�GHO�
´UHSDUWRµ��YR\�D�VHU�FRQVHFXHQWH��$QWHV�GH�
LU�D�OD�FiUFHO��VL�QR�KD\�PiV�UHPHGLR��TXH�
SDJXHQ�OR�TXH�KDQ�UREDGR��TXH�GHYXHOYDQ�
HO�GLQHUR�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�OR�KD\DQ�
GHVSLOIDUUDGR��TXH�YLYDQ�FRQ�HO�LPSRUWH�GH�
OD�´SUHVWDFLyQ�QR�FRQWULEXWLYDµ�HO�UHVWR�GH�
VX�H[LVWHQFLD�

$XQTXH�VyOR�VHD�HQ�DUDV�GH�QR�WUDLFLRQDU�
D�ORV�SULQFLSLRV�\�DFODUDQGR�TXH�QR�GLVSRQJR�
QL�GH�PHGLRV�QL�GH�LGHDV��DFDER�FRQ�HO�
DOHJDWR�GH�´QR�D�ODV�FiUFHOHVµ��DXQTXH�
VyOR�VHD�SRU�OR�TXH�KH�YLVWR��/D�FiUFHO�
QR�UHKDELOLWD��VyOR�OD�FLXGDGDQtD��VLHQGR�
FHUFDQD��SRGUi�KDFHU�DOJXQD�FRVD�

8QD�YH]�GLMH�R�TXL]iV�HVFXFKp�TXH�
DOJXLHQ�GLMR��´ORV�PXURV�GH�OD�FiUFHO�
KDEODQµ��6L�VH�GHUULED�OD�0RGHOR��TXH�VH�
GHMH�XQ�PXUR��SDUD�´RtUµ�OR�TXH�DOOt�SDVy�\�
QR�ROYLGDUOR�

Malos tiempos para la lírica

El pal de paller del museu d’art polític seria l’obra completa 
GH�O·DUWLVWD�VHYLOOj�+HOLRV�*yPH]��PRUW�D�%DUFHORQD�O·DQ\�
�����L�LFRQD�GHO�FDUWHOOLVPH�FDWDOj�GHOV�DQ\V����L�����(O�
VHX�~QLF�ÀOO��*DEULHO�*yPH]��UHWUHX�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�
TXH�GHVSUpV�GH�PpV�GH����DQ\V�GH�GHPRFUjFLD�HQFDUD�QR�
s’hagi recuperat com es mereix el seu nom i el de tota una 
generació d’artistes oblidats.

La militància política de Gómez pare, a cavall del 
comunisme i l’anarquisme, així com la publicació de 
dibuixos de denúncia social en múltiples publicacions 
de l’època, van portar a l’artista a la Model en diverses 
ocasions. El 1950, durant un d’aquests períodes entre 
reixes, Gómez va dibuixar per encàrrec del sacerdot 
Bienvenido Lahoz uns frescos dedicats a la Mare de Déu de 
la Mercè, patrona dels presos i de Barcelona.

Helios va acceptar aquella petició però la va executar 
ÀGHO�D�OD�VHYD�PDQHUD��HOV�SHUVRQDWJHV�GHO�IUHVF�DSDUHL[HQ�
amb trets gitanos, motiu pel qual aquella obra es coneix 
popularment com la Capella Gitana. “Volem restaurar-
la i dedicar l’espai a la memòria històrica, un lloc on es 
SXJXL�H[SRVDU�SHUPDQHQWPHQW�HO�IRQV�JUjÀF�L�GRFXPHQWDO�
d’Helios Gómez al costat d’exposicions temporals d’altres 
DUWLVWHV�UHSUHVDOLDWVµ��H[SOLFD�*yPH]�ÀOO�

Helios Gómez i el llegat 

dels artistes oblidats

ARxiu hElios góMEz
A la dreta, detall de la Capella Gitana a la Model. A l’esquerra, 
cartells de l’artista Helios Gómez

O¢(V�XQD�EXHQD�LGHD�DOHMDU 
OD�FiUFHO�GH�OD�FLXGDG"
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COMPARECENCIA

%LEOLRWHFD� 6LQJXHUOtQ�� HQ� OD�
3ODoD�6DJUDGD�)DPtOLD��V�Q��HQ�
6DQWD�&RORPD�GH�*UDPHQHW�� D�
ODV� ������ KRUDV� GHO� ��� GH� QR-
YLHPEUH�GHO������

COMPARECE

4XLHQ� DFUHGLWD� VHU� 6DUJLV�
+DNRE\DQ�� QDFLGR� HO� GtD� ;� GH�
;� GH� ������ HQ� (UHYiQ� �$UPH-
QLD��� KLMR� GH� 0DULQD� \� GH� .D-
UHQ�� FRQ� '1,� �(VSDxD�� Q~PHUR�
;;;;;;;;�;�� FRQ� GRPLFLOLR� HQ�
OD�FDOOH�GH�-RDQ�5jIROV��HQ�6DQ-
WD�&RORPD�GH�*UDPHQHW��HQ�OD�
SURYLQFLD�GH�%DUFHORQD��%DUFH-
ORQqV��\�WHOpIRQR�������;;;�

MANIFIESTA

4XH� VH� SUHVHQWD� GHODQWH� GH�
HVWD� LQVWUXFFLyQ� 6DUJLV� +DNRE-
\DQ�� HQ� QRPEUH� GH� OD� $VRFLD-
FLyQ�GH�$UPHQLRV�HQ�&DWDOXQ\D�
�$UDUDW���SDUD�GHQXQFLDU�ORV�KH-
FKRV�VLJXLHQWHV�

«4XH� 6DUJLV� KDEtD� YLVWR� HQ�
PiV�GH�XQD�RFDVLyQ�DO�FLXGDGDQR�
DUPHQLR�$UDPLV�0DQXN\DQ��$OLN��
GH����DxRV��UHVLGHQWH�HQ�(VSDxD�
GHVGH�HO�������YHFLQR�GHO�GLVWUL-
WR�GH�1RX�%DUULV�GH�%DUFHORQD�\�
FRQ�YLVDGR�FDGXFDGR�

«4XH�KDFH�XQRV�DxRV��HO�WDO�
$OLN��MXQWR�FRQ�WUHV�FRPSLQFKHV��
LQWHQWy� DWUDFDU� D� XQRV� QDUFR-
WUDÀFDQWHV� SDUD� DSRGHUDVH� GHO�
GLQHUR� TXH� FRQ� OD� YHQWD� GH� OD�
GURJD�KDEtDQ� DPDVDGR��4XH� OD�
WHQWDWLYD�GH�URER�DFDEy�FRQ�ORV�

FXDWUR�GHOLQFXHQWHV�GHWHQLGRV��
4XH�HO�MXH]�OHV�FRQGHQy�D�SHQD�
GH�SULVLyQ�GH�GRV�DxRV��4XH�GHO�
JROSH�IDOOLGR��$OLN�VH�DUUHSLQWLy�
HQ� OD�FiUFHO��HQ� OD�TXH�UHDOL]y�
WUDEDMRV� VRFLDOHV� SDUD� OD� UHLQ-
VHUFLyQ�� FRQ� LQIRUPHV� IDYRUD-
EOHV�SRU�VX�EXHQD�FRQGXFWD�

«4XH�$OLN� IXH�SXHVWR�HQ� OL-
EHUWDG�\�UHKt]R�VX�YLGD�

«4XH�SRU�QR�KDEHU�REWHQLGR�
OD�QDFLRQDOLGDG�HVSDxROD��DFDEy�
HQ�HO�&HQWUR�GH� ,QWHUQDPLHQWR�
GH�([WUDQMHURV� �&,(���HQ� OD�FD-
OOH�(��Q~PHUR�����GHO�SROtJRQR�
LQGXVWULDO� GH� OD� =RQD� )UDQFD��
HQ� %DUFHORQD�� 4XH� HO� &,(�� GH�
WLWXODULGDG� S~EOLFD�� GHSHQGH�
GHO�0LQLVWHULR�GHO� ,QWHULRU��\�HO�
&XHUSR� 1DFLRQDO� GH� 3ROLFtD� VH�
HQFDUJD�GH�VX�DGPLQLVWUDFLyQ�

«4XH��GH�IDFWR��HO�&,(�VH�KD�
FRQYHUWLGR� HQ� XQD� FiUFHO� SDUD�
ODV�SHUVRQDV�LQGRFXPHQWDGDV�\�
SHQGLHQWHV�GH�UHJXODUL]DU�VX�VL-
WXDFLyQ�OHJDO��4XH�FRPR�HQ�´(O�
SURFHVRµ�� GH� )UDQ]� .DIND�� HO�
HUURU�DGPLQLVWUDWLYR�VH�WUDVOXFH�
HQ�GHOLWR��4XH�ODV�VLJODV�&,(�VH�
DVRFLDQ� FRQ� LQPLJUDFLyQ�� UHIX-
JLDGRV�\�UDFLVPR��4XH�HO�&,(�HV�
FRQRFLGR� FRPR� HO� ´*XDQWiQD-
PR�GH�%DUFHORQDµ�

«4XH�$OLN��GHVSXpV�GH�WUHLQ-
WD�GtDV�FRQÀQDGR�HQ�XQD�KDEL-
WDFLyQ�TXH�FRPSDUWtD�FRQ�RWURV�
WUHV� LQWHUQRV�� WXYR� XQD� GLVFX-
VLyQ�FRQ�XQR�GH�HOORV�

«4XH�SDUHFH�VHU�TXH�OD�QR-
FKH� GHO� OXQHV� �� GH� GLFLHPEUH�
GHO������IRUFHMy�FRQ�XQR�GH�VXV�
FRPSDxHURV�GH�FHOGD�SRU�OD�SR-
VHVLyQ�GH�XQ�PHFKHUR�

«4XH�DO�PHQRV�WUHV�SROLFtDV�
XQLIRUPDGRV� OH� VDFDURQ� GH� OD�
KDELWDFLyQ��4XH�XQR�GH�ORV�WHV-
WLJRV�� DIULFDQR� �HQ� DGHODQWH��
7HVWLJR�$���\�TXH�DO�GtD�VLJXLHQ-
WH�VHUtD�SXHVWR�HQ�OLEHUWDG��UH-
ODWy� FyPR� XQR� GH� ORV� SROLFtDV�
DERIHWHy�DO�V~EGLWR�DUPHQLR��

«4XH�VH�REOLJy�D�$OLN�D�GH-
MDU� OD� KDELWDFLyQ�� 4XH� HO� 7HV-
WLJR�$� FUHH� TXH� VH� OH� FRQGXMR�
D�XQD�FHOGD�GH�FRQÀQDPLHQWR��
DLVODGD�� O~JXEUH�\�SDUD�´FDVWL-
JDU� PDORV� FRPSRUWDPLHQWRVµ��
HVSHFLDO� SDUD� DTXHOORV� SUHVRV�
TXH�� SRU� FXDOTXLHU� PRWLYR�� VH�
QLHJDQ� D� WUDQVLJLU�� 4XH� OD� FHO-
GD�GH�DLVODPLHQWR�VH�HQFXHQWUD�
FHUFD�GH�OD�JDOHUtD�SULQFLSDO��HQ�
OD�SODQWD�EDMD�

«4XH�HO�7HVWLJR�$�DÀUPD�TXH�
R\y�JULWRV�GHVGH�OD�PHGLDQRFKH�
KDVWD�� DSUR[LPDGDPHQWH�� ODV�
WUHV�GH�OD�PDGUXJDGD�GHO�PDU-
WHV���GH�GLFLHPEUH�GHO������

«4XH�ORV�JULWRV��VLHPSUH�VH-
J~Q� HO� 7HVWLJR� $�� GHVJDUUDEDQ�
HO� DLUH� \� OR� OOHQDEDQ� GH� GRORU�
LQKLELGR��FRPR�HO�Wy[LFR�TXHMtR�
GH�(QULTXH�0RUHQWH�HQ�HO�TXLUy-
IDQR�\�FRPR�OD�YHQJDQ]D�GH�ORV�
SHUURV�VDOYDMHV�

«4XH�KDFLD�ODV�WUHV�\�PHGLD�
GH� OD� PDGUXJDGD�� XQR� GH� ORV�
SROLFtDV� GHVSHUWy� DO� UHVWR� GH�
UHFOXVRV� \� OHV� LQIRUPy�� SDUFR�
HQ�SDODEUDV��´9XHVWUR�DPLJR�VH�
KD�VXLFLGDGRµ�

«4XH�SDUHFH�VHU�TXH�$UDPLV�
0DQXN\DQ��$OLN��VH�FROJy�GH�XQ�

EDUURWH��DKRUFDGR�FRQ�ORV�FRU-
GRQHV�GH�ORV�]DSDWRV��4XH�$OLN�
PXULy�GH�DVÀ[LD��OR�FXDO�FHUWLÀ-
FDURQ�ORV�PpGLFRV�GHO�&,(�

«4XH� HO� 7HVWLJR�$� SRQH� HQ�
GXGD�OD�YHUVLyQ�SROLFLDO�

«4XH� HO� 7HVWLJR� $� VH� HFKy�
SDUD� DWUiV� \� QR� GHFODUy� SRU�
PLHGR�D�ODV�FRQVHFXHQFLDV�TXH�
VH�SRGUtDQ�GHULYDU�GH�VX�LPSOL-
FDFLyQ� HQ� HO� FDVR�� FRPR�� SRU�
HMHPSOR��VX�GHSRUWDFLyQ�

«4XH� HO� UHVWR� GH� UHFOXVRV��
HO� PDUWHV� �� GH� GLFLHPEUH� GHO�
������ VH�GHFODUy�HQ�KXHOJD�GH�
KDPEUH�GXUDQWH�XQDV�KRUDV��HQ�
VHxDO�GH�SURWHVWD�

«4XH�OD�)XQGDFLy�0LJUD�6WX-
GLXP��´FUHDQW�SRQWV�G·HQFRQWUH�
L� GLjOHJµ��� OD� DVRFLDFLyQ� 626�
5DFLVPH� &DWDOXQ\D� �´SHU� OD�

LJXDOWDW� GH� GUHWVµ�� \� HO� 6tQGLF�
GH� *UHXJHV� GH� &DWDOXQ\D� �´HO�
GHIHQVRU�GH�OHV�SHUVRQHVµ��GH-
QXQFLDURQ�ORV�KHFKRV�

«4XH� 6DUJLV� +DNRE\DQ� IXH�
LQIRUPDGR�GH�OR�RFXUULGR�D� ODV�
FLQFR�GH�OD�WDUGH�GHO���GLFLHP-
EUH��4XH�HVD�PLVPD�QRFKH��HQ�
HO� FHQWUR� FtYLFR� 'UDVVDQHV�� HQ�
OD�EDUFHORQHVD�FDOOH�GH�1RX�GH�
OD�5DPEOD������VH�UHXQLHURQ�ORV�
SURKRPEUHV� GH� OD� FRPXQLGDG�
DUPHQLD�HQ�&DWDOXQ\D�

«4XH�DO�GtD�VLJXLHQWH�LQWHQWD-
URQ�UHFDEDU�PiV�GDWRV��4XH�SRU�
ERFD� GH� DERJDGRV� GH� 7DQTXHP�
HOV� &,(� �´QR� WDQTXHP� HOV� XOOV��
WDQTXHP�HOV�&,(µ��VH�HQWHUDURQ�
GH�ODV�LUUHJXODULGDGHV�HQ�ODV�TXH�
VH�KDEtD�LQFXUULGR��3ULPHUR��3DUD�
HO�WUDVODGR�GHO�LQWHUQR�D�OD�´FHO-
GD� GH� FDVWLJRµ� VH� UHTXLHUH� XQD�
RUGHQ�MXGLFLDO�R�ELHQ�HO�LQIRUPH�
GH� OD� DXWRULGDG� VXSHULRU� HQ� HO�
FHQWUR��\�QR�KXER�WDO��6HJXQGR��
(O� YLJLODQWH� TXH� FXVWRGLDED� OD�
FHOGD�QR�SURFHGLy�FRPR�HO�SUR-
WRFROR� LQGLFD�� \� D�$OLN� QR� VH� OH�
VXVWUDMHURQ� ORV� FRUGRQHV� GH� ORV�
]DSDWRV�� 7HUFHUR�� 'H� OD� JUDED-
FLyQ�GH�OD�FiPDUD�GH�VHJXULGDG�
TXH�UHJLVWUD�OR�TXH�HQ�HO�LQWHULRU�
GHO� KDELWiFXOR� DFRQWHFH� IDOWDQ�
FXDWUR�PLQXWRV��ORV�UHVSRQVDEOHV�
GHO�PLQLVWHULR�DFKDFDQ�HVWH�YD-
FtR�D�XQ�´FRUWRFLUFXLWRµ�

«4XH�XQR�GH� ORV�DPLJRV�GH�
$OLN�� FX\R� QRPEUH� QR� KD� VLGR�
DSRUWDGR��DVHJXUD�TXH��HO���GH�
GLFLHPEUH� GHO� ������ KDEOy� SRU�
WHOpIRQR� FRQ� $OLN�� \� TXH� HVWH�
OH� WUDQVPLWLy� VX� DOHJUtD� SRU� VX�
SURQWD�OLEHUDFLyQ��$�$OLN�OH�TXH-
GDEDQ�FXDWUR�GtDV�GH�SHUPDQHQ-
FLD�HQ�HO�&,(��3UHYLVLEOHPHQWH��
VHUtD� H[WUDGLWDGR� \� GHYXHOWR� D�
$UPHQLD��GRQGH�OH�DJXDUGDED�OD�

IDPLOLD�GHO�VXVRGLFKR��VX�PDGUH�
\�VX�KLMD��GH�VLHWH�DxRV�

«4XH�$OLN�VH�PRVWUDED�FRQ-
WHQWR�SRUTXH�GHVHDED�YROYHU�D�
YHU�D�VX�QLxD�

«4XH� 6DUJLV� VRVSHFKD� TXH�
DOJR�SXGR�KDEHUOH�VXFHGLGR�HQ�
HVRV�FXDWUR�PLQXWRV�TXH�VH�KDQ�
ERUUDGR�� HQ� OD�PDGUXJDGD� GHO�
��GH�GLFLHPEUH��´4XL]i�DOJR�OH�
HPSXMy�D�TXH�VH�PDWDUD��4XL]i�
ORV�JROSHV�TXH�OH�GLHURQ��QR�Vp��

1R� VDEHPRV� VL� KXER�PDOWUDWR��
3HUR� WDPSRFR� KHPRV� SRGLGR�
LQYHVWLJDU�PiV�� /D� DXWRSVLD� VH�
OH�SUDFWLFy�YHLQWH�GtDV�GHVSXpV�
GHO� IDOOHFLPLHQWR�� WLHPSR�VXÀ-
FLHQWH�SDUD�TXH�GHVDSDUHFLHUD�
FXDOTXLHU�SRVLEOH�KXHOODµ�

«4XH� 6DUJLV� UHFODPy� XQ�
VHJXQGR� H[DPHQ� SDWROyJLFR�
IRUHQVH�� LQGHSHQGLHQWH�� SHUR�
TXH� OD�PDGUH� GH�$OLN�� DYLVDGD�
GHO�SUHVXQWR�LQWHUIHFWR��YLDMy�D�
%DUFHORQD�FRQ�OD�SUHWHQVLyQ�GH�
H[SDWULDU�HO�FDGiYHU�

«4XH� HO� FROHFWLYR� DUPHQLR�
KL]R�XQD�FROHFWD�SDUD�UHFDXGDU�
ORV�FDVL�VHLV�PLO�HXURV�TXH�FRVWy�
HO�WUDVODGR�GHO�DWD~G�

«4XH�6DUJLV�GXGD�GH�OD�YHU-
VLyQ�RÀFLDO�TXH�GHVFULEH�D�$OLN�
FRPR�XQ�LQGLYLGXR�́ H[WUHPDGD-
PHQWH� YLROHQWRµ�� 4XH� TXLHQHV�
OH� FRQRFtDQ� MXUDQ� TXH� VH� WUD-
WDED�GH�DOJXLHQ�QRUPDO��TXH�\D�
SDJy�VXV�GHXGDV�FRQ�OD�MXVWLFLD�

«4XH�HO� OXQHV���GH�GLFLHP-
EUH�GHO�������D�ODV�VLHWH�\�PH-
GLD�GH�OD�WDUGH��XQDV�WUHVFLHQ-
WDV� SHUVRQDV� VH� FRQJUHJDURQ�
GHODQWH�GH�OD�-HIDWXUD�6XSHULRU�
GH�3ROLFtD�GH�&DWDOXQ\D��HQ�9LD�
/DLHWDQD�� ���� HQ� %DUFHORQD��
4XH�VH�UHFODPDED�VDEHU�OD�YHU-
GDG�GH�OR�VXFHGLGR�

«4XH� HO� SUHVLGHQWH� GH� OD�
$VRFLDFLyQ�GH�$UPHQLRV�HQ�&D-
WDOXQ\D�� 6DUJLV�+DNRE\DQ�� H[L-
JH�UHVSXHVWDV��´4XHUHPRV�TXH�
VH� VLJD� LQYHVWLJDQGR� HO� FDVR�
SDUD�TXH�QR�VH�FLHUUH�HQ�IDOVR��
4XHUHPRV� TXH� GHVDSDUH]FDQ�
ORV�&,(��LQKXPDQRVµ�

«4XH��HO���GH�HQHUR�GHO�������
HO� LQPLJUDQWH� JXLQHDQR� ,GULVVD�
'LDOOR��TXH�KDEtD�VDOWDGR�OD�YDOOD�
GH� 0HOLOOD� KDFtD� XQ� PHV�� WDP-
ELpQ�IDOOHFLy�HQ�HO�&,(�GH�=RQD�
)UDQFD��(Q�HVWD�RFDVLyQ��GHELGR�
D�XQ�LQIDUWR�GH�PLRFDUGLR�

«4XH�KD� VLGR� LQIRUPDGR�GH�
ORV�GHUHFKRV�TXH�OH�VRQ�SURSLRV�

«4XH�QR�WLHQH�QDGD�PiV�TXH�
GHFLU�\�TXH�ÀUPD�HVWD�FRPSD-
UHFHQFLD�HQ�SUXHED�GH�FRQIRU-
PLGDG��D�ODV����KRUDV�GHO����GH�
QRYLHPEUH�GHO������

3DUD�TXH�DVt�FRQVWH�OR�FHUWLÀFR�

O(O�WHVWLJR�$�DÀUPD�
TXH�R\y�JULWRV�GHVGH�
OD�PHGLDQRFKH�KDVWD��
DSUR[LPDGDPHQWH��ODV�
WUHV�GH�OD�PDGUXJDGD�
GHO���GH�GLFLHPEUH

O(O�WHVWLJR�$��TXH�SRQH�
HQ�GXGD�OD�YHUVLyQ�
SROLFLDO��QR�GHFODUy�
SRU�PLHGR�D�ODV�
FRQVHFXHQFLDV�VREUH�VX�
SURSLD�VLWXDFLyQ

Declaración de Sargis Hakobyan sobre la muerte 

de su compatriota armenio en el CIE de Zona Franca

AssoCiACióN DE ARMENios DE CATAluNyA
El 8 de diciembre de 2013 unas 300 personas se congregaron ante la Jefatura Superior de Policía para 
reclamar la verdad sobre el caso de Alik

O(O���GH�HQHUR�GH������
HO�JXLQHDQR�,GULVVD�
'LDOOR�WDPELpQ�IDOOHFLy�
HQ�HO�&,(�SRU�XQ�LQIDUWR�
GH�PLRFDUGLR
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7 Qui hi ha al 
darrere del Casino 
de Barcelona?

11 La reforma del 
carrer Pere IV no 
convenç els veïnsrònicaC

L’hotel Rec Comtal,
La reordenació urbanística a la carta feta per l’Ajuntament de Barcelona 
al carrer Rec Comtal per aixecar un hotel de grans dimensions alimenta 
la sospita veïnal que la constructora Núñez i Navarro segueix rebent 
un tracte de favor per part de PSC i CIU 

CRIstINA PAlomAR

A la campanya de les eleccions 

municipals del 1999, el candi-

dat socialista Joan Clos va pro-

metre als veïns del Casc Antic 

i la Ribera la cessió de sòl per 

construir habitatges públics 

al solar del carrer Rec Comtal 

17-19. Quinze anys després, 

l’únic que està projectat i en 

fase de construcció en aquest 

cobejat terreny, situat a tocar 

del passeig de Lluís Companys 

i a un pas de l’Arc del Triomf, 

és un voluminós hotel de tres 

estrelles propietat de la cons-

tructora immobiliària Núñez i 

Navarro.

Escarmentades amb el cas 

de l’hotel del Palau, les enti-

tats veïnals han tornat a mo-

bilitzar-se. La sospita d’un 

possible nou tracte de favor 

al controvertit constructor per 

part del consistori barceloní, 

abans en mans del PSC i ara en 

mans de CiU, plana ara sobre 

un barri molt castigat per la 

pressió turística.

Un atemptat arquitectònic

/·HGLÀFL�SURMHFWDW�SHU� OD�FRQV-
tructora de Josep Lluís Núñez, 

actualment empresonat amb el 

VHX�ÀOO�SHOV�GHOLFWHV�GH�VXERUQ�
a funcionaris públics i false-

dat documental, tindrà 99 ha-

bitacions dobles i set plantes 

més dos soterranis destinats a 

aparcament. La seva construc-

ció supera amb escreix la volu-

PHWULD�PLWMDQD�GHOV�HGLÀFLV�GH�
l’Eixample –molt més gran que 

la dels de Ciutat Vella-, és més 

ample que alt i, a la pràctica, 

no deixa prou espai perquè es 

puguin construir els promesos 

habitatges públics ni perquè 

s’allargui com cal el passatge 

6DQW�%HQHW�ÀQV�D�5HF�&RPWDO�
A banda de l’atemptat arqui-

tectònic que la seva construcció 

suposarà per a la fesomia del 

barri i per als veïns més prò-

xims, que es trobaran una paret 

davant de les seves terrasses i 

ÀQHVWUHV��KL�KD�WDPEp�O·DWHPS-

tat patrimonial: l’hotel s’erigirà 

sobre l’únic tram de l’originari 

Rec Comtal que encara era visi-

ble i que va quedar al descobert 

l’any 2003 quan es va tirar a ter-

ra un dels immobles del solar.

Les obres van començar fa 

pocs mesos agafant els veïns 

per sorpresa després d’anys de 

silenci i abandonament, tot i 

que la desaparició de la fron-

dosa palmera -suposadament 

malalta per culpa d’una plaga 

de morrut- ja donava alguna 

pista del que havia de passar. 

Els operaris van netejar el solar 

en un tres i no res mentre els 

tècnics de l’Ajuntament com-

provaven l’estat del Rec Com-

tal del segle XVIII i arribaven 

a la curiosa conclusió que no 

tenia cap importància malgrat 

ser l’únic de la ciutat que en-

cara quedava a la vista deixant 

de banda el tram del Born. En 

pocs dies, la sèquia -un dels 

pocs vestigis del rec que por-

tava aigua des de Montcada 

ÀQV�D�%DUFHORQD��HV�YD�FREULU�L�
les màquines van començar a 

DSXQWDODU� O·HGLÀFL� GHO� FRVWDW� L�
a excavar per posar-hi els fona-

ments de l’hotel.

(O� FRQÁLFWH� JHQHUDW� SHU� OD�
construcció de l’hotel al Rec 

Comtal es remunta a l’època de 

l’alcalde Clos. Al solar, propie-

tat del ministeri de Defensa, hi 

havia un economat militar que 

després es va convertir en su-

permercat per acabar sent una 

casa ocupada. Tot i la promesa 

electoral del PSC de construir-hi 

habitatges públics, quan el ter-

reny es va posar a la venda 

l’Ajuntament no es va mostrar 

interessat en la seva compra i, 

sorprenentment, va acabar en 

mans de Núñez i Navarro.

La següent operació del cons-

tructor va ser fer-se amb l’edi-

ÀFL�FDWDORJDW�GHO�VHJOH�;9,,,�GHO�
costat format per quatre pisos i 

una planta baixa. L’última famí-

OLD�YD�PDU[DU�GH�OD�ÀQFD�HO������
després d’haver patit, presump-

tament, un cas de mobbing, ja 

que el constructor havia anat 

comprant pis per pis després de 

convèncer els propietaris que la 

ÀQFD�WHQLD�JUHXV�SUREOHPHV�HV-
tructurals. “Al cap d’una setma-

na tot es tirava a terra”, explica  

Maria Mas, de l’Associació de 

Veïns del Casc Antic.

una nova agressió a Ciutat Vella

ARxIu Av CAsC ANtIC

El passat 18 d’octubre el veïnat de Casc Antic va celebrar una paella reivindicativa al carrer Rec Comtal

OEl voluminós hotel 

de Núñez i Navarro 

no deixa espai per 

construir els promesos 

habitatges públics

Un diamant en brut per al ‘lobby’ hoteler
L’entorn de l’Arc del Triomf, 

encara no sotmès a la descomunal 

pressió turística d’altres zones de 

la ciutat com la Sagrada Família, 

la Barceloneta i les Rambles, és 

un territori molt atractiu per al 

poderós lobby hoteler. Situat entre 

els districtes de Ciutat Vella i 

l’Eixample, i amb el tren, el metro i 

l’estació d’autobusos a tocar, aquest 

sector monumental de la ciutat 

concentra ara totes les mirades.

Per aquesta raó, a banda de 

l’hotel de Núñez i Navarro del carrer 

Rec Comtal, la cadena Hotusa té 

projectat un hotel de cinc estrelles 

no gaire lluny: al solar que hi ha al 

costat de l’intercanviador d’Arc del 

Triomf, a l’avinguda Vilanova. En 

aquest cas, el projecte està aturat 

des de fa anys per un contenciós 

presentat per la comunitat de 

SURSLHWDULV�GH�OD�ÀQFD�VLWXDGD�DO�
carrer Roger de Flor.

En el pla per convertir aquesta 

zona de la ciutat en un nou centre 

G·DWUDFFLy�WXUtVWLFD�DSURÀWDQW�OD�
remodelació del Passeig de Sant 

Joan, s’inclouria també un projecte 

de convertir el tram del passeig de 

Lluís Companys que va del carrer 

7UDIDOJDU�ÀQV�DO�FDUUHU�3XMDGHV�HQ�XQ�

aparcament per a autocars turístics.

L’actual urbanització del carrer 

Sant Pere Més Baix per convertir-

lo en un carrer per a vianants que 

connectaria la zona del pàrquing 

amb la Via Laietana i la zona 

monumental del Barri Gòtic, 

respondria a aquest propòsit i això 

ha disparat les alarmes a l’Associació 

de Veïns del Casc Antic. La primera 

conseqüència d’aquesta obra, venuda 

pel districte com una mesura per 

dinamitzar el barri, és que els preus 

dels locals s’han disparat i que 

algunes de les botigues de tota la 

vida ja han tancat.

�PAssA A lA PàgINA 6
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La presumpta connivència 

del govern municipal, ja en 

mans de Jordi Hereu, amb un 

dels constructors més podero-

sos i polèmics de Barcelona per 

les seves pràctiques empresa-

rials i el seu poc respecte al 

patrimoni arquitectònic de la 

ciutat continua amb la modi-

ÀFDFLy� GHO� 3OD� *HQHUDO� 0HWUR-

polità i el disseny, l’any 2007, 

d’un Pla Especial de Reforma 

Interior (PERI). Teòricament, 

la reordenació urbanística en 

aquest sector de Ciutat Vella 

es feia per construir-hi un bloc 

GH����SLVRV�GH�SURWHFFLy�RÀFLDO�
i per obrir el passatge Sant Be-

net, totes dues coses decisions 

“d’interès públic”. Tanmateix, 

a la pràctica, l’únic que estava 

desenvolupat en el PERI era el 

projecte de l’hotel. Fins i tot, 

GHÀQLD� OD� YROXPHWULD� H[DFWD�
de l’hotel com si s’hagués fet 

a mida, un fet bastant inusual.

Després de sis anys amb el 

projecte guardat en el calaix, 

el departament d’Urbanisme, 

ja sota el mandat de CiU, do-

nava el mes de juliol del 2013 

llum verda a la llicència d’obres 

per tirar endavant la construc-

ció del nou hotel. “Hi ha indi-

cis raonables per sospitar que 

tot el planejament s’ha fet a 

mida dels interessos de Núñez 

i Navarro, i per tant s’hauria 

d’anul·lar”, sosté Daniel Jimé-

nez, l’advocat que representa 

els veïns. “Un hotel en un barri 

ple d’hotels mai no és d’interès 

general”, afegeix.

Per acabar d’embolicar la 

troca, la gran volumetria de 

O·HGLÀFL�WDO�L�FRP�HVWj�SODQWHMDW�
en el projecte beneït pel con-

sistori no permet construir al 

solar cap bloc de pisos malgrat 

que, des del districte de Ciutat 

Vella, la regidora Mercè Homs 

ha comunicat als veïns que està 

disposada a fer un procés parti-

cipatiu al barri per decidir com 

es fan els habitatges. “No es 

pot construir res perquè no hi 

KD�HVSDL�VXÀFLHQW��/·KRWHO�V·KR�
ha menjat tot i ara l’Ajunta-

ment vol fer un procés parti-

cipatiu d’un bloc de pisos que 

no es farà mai”, explica un dels 

arquitectes que porta el cas.

Els veïns del Casc Antic no 

van rebre cap explicació con-

creta sobre el projecte hoteler 

ÀQV�D�ÀQDOV�GHO�PHV�GH�VHWHP-

bre passat, quan des del dis-

tricte se’ls va convocar a una 

reunió informativa. A banda de 

la regidora Homs i del gerent 

d’urbanisme, Albert Civit, a la 

trobada també hi va assistir 

el polèmic arquitecte Alfredo 

Arribas, responsable de la des-

trucció de La Rotonda, l’histò-

ULF�HGLÀFL�PRGHUQLVWD�L�QHRFOjV-
sic de l’avinguda Tibidabo que 

Núñez i Navarro vol reconvertir 

HQ�RÀFLQHV�R�HQ�KRWHO�
Arribas, en tant que repre-

sentant de la constructora de 

l’expresident del Barça, es va 

limitar a presentar l’hotel als 

veïns. “Ens van venir a explicar 

un projecte que no volíem i ni 

la regidora ni el responsable 

d’urbanisme van ser capaços 

de donar una sola resposta co-

herent a les preguntes que els 

vam fer. Només deien que la 

culpa era dels socialistes, tot 

i que ha estat CiU qui 

ha donat la llicència 

d’obres”, explica la Te-

UHVD�*DOOHJR��XQD�YHwQD�
directament afectada 

per la construcció de 

l’hotel.

La resposta veïnal no 

es va fer esperar. Des-

prés de l’escàndol de 

l’hotel del Palau, l’As-

sociació de Veïns del 

Casc Antic va començar 

de nou a organitzar les 

protestes i la recolli-

GD�GH�ÀUPHV�GH�VXSRUW�
contra el nou hotel 

conscient que les pos-

sibilitats de paralitzar 

les obres són poques i 

que el consistori no té 

cap interès a suspen-

dre el projecte perquè 

hauria d’indemnitzar la 

constructora. “Els ve-

ïns s’han despertat molt tard i 

el període d’al·legacions ja ha 

passat perquè l’exposició pú-

blica del projecte ja s’ha fet i 

ningú se’n va assabentar. Potser 

l’única possibilitat d’impugnar 

la llicència sigui demanar la re-

visió del planejament del pro-

jecte”, explica Jiménez.

Més enllà de l’hotel

Tanmateix, l’advocat no es ren-

deix i els veïns tampoc. La pro-

testa segueix endavant i alhora 

va més enllà del projecte con-

cret de Núñez i Navarro perquè 

en el fons qüestiona la política 

de “mercantilització de la ciu-

tat de Barcelona” i l’aposta de 

l’Ajuntament pel monocultiu 

turístic, sobretot als barris de 

&LXWDW� 9HOOD�� ´/D� PRGLÀFDFLy�
del pla d’usos i l’aixecament 

de la moratòria de construcció 

d’hotels ha suposat una autèn-

tica invasió de l’espai públic 

pels negocis privats que ha 

VLJQLÀFDW� O·H[SXOVLy� GHOV� YHwQV�
dels nostres carrers”, remarca 

en un manifest la Plataforma 

contra l’Hotel Rec Comtal i en 

defensa del patrimoni històric 

de Barcelona.

En el cas de l’hotel de Núñez 

i Navarro, que curiosament es 

construirà al costat d’un ambu-

latori, la plataforma denuncia 

TXH�O·HGLÀFL�´pV�WDQ�PRQVWUXR-

sament voluminós per garantir 

HOV� EHQHÀFLV� G·XQ� GHOLQT�HQW�
provat com Núñez i Navarro, 

que la seva construcció és pràc-

WLFDPHQW�FRP�WDSLDU�WRWHV�OHV�À-

QHVWUHV�GH�OHV�ÀQTXHV�DGMDFHQWV�
i això es pot entendre com un 

emparedament dels veïns”. 

També destaca que el consistori 

no ha fet cap estudi d’impacte 

i que el disseny de l’hotel “fo-

menta les botigues de souvenirs 

en detriment del comerç local i 

trenca totalment l’estètica ar-

quitectònica de l’illa”. Des del 

districte, s’assegura que estan 

intentant negociar amb el cons-

tructor una reducció del volum 

GH� O·HGLÀFL�� 0HQWUHVWDQW�� OHV�
obres continuen.

El rei dels xamfrans i de la piqueta
És impossible parlar de Josep Lluís 

Núñez i no relacionar-lo amb una de 

les èpoques més negres de la història 

de Barcelona pel que fa a la destrucció 

del patrimoni de la ciutat. Afavorit per 

una administració obsessionada per 

fer entrar la ciutat en la modernitat 

a cop de piqueta, al constructor no 

li va tremolar mai la mà a l’hora 

de destruir tot el que se li posava 

per davant per aixecar impersonals 

HGLÀFLV�G·RÀFLQHV�R�GH�SLVRV�
Conegut com el rei dels xamfrans, 

l’expresident del Barça sempre 

construïa allà on volia. Els barris 

benestants eren els seus preferits i 

només els més privilegiats podien 

pagar els preus dels seus habitatges. 

Criticat per les seves pràctiques 

agressives i protegit pels successius 

governs municipals socialistes, que 

sempre el van veure com un poderós 

aliat davant del pujolisme, Núñez 

va ser un pioner en la utilització del 

mobbing a Barcelona com a cruel 

estratègia immobiliària per desfer-se 

dels veïns molestos i culminar el seu 

procés de destrucció.

La seva gestió immobiliària està 

esquitxada d’escàndols, sobretot arran 

de l’obsessió malaltissa que tenia per 

acabar amb els vestigis modernistes 

de la ciutat. Una de les seves moltes 

víctimes va ser la Casa Golferichs, 

que només va aconseguir salvar-se 

in extremis de la destrucció gràcies 

a la pressió que els veïns del barri 

van fer sobre l’Ajuntament perquè la 

recomprés a l’empresari a canvi d’una 

xifra de diners astronòmica. Altres 

palauets, com La Rotonda, no han 

tingut tanta sort.

Per ironies de la vida, la construcció 

del nou hotel al carrer Rec Comtal ha 

coincidit en el temps amb l’entrada 

GH�1~xH]�L�GHO�VHX�ÀOO�D�OD�SUHVy�SHU�
complir una condemna de més de dos 

anys per haver subornat inspectors 

G·+LVHQGD��7DQPDWHL[��ÀQV�L�WRW�D�
la presó, l’empresari i el seu hereu 

tenen un tracte preferent. Els dos 

comparteixen cel·la a la presó de 

Quatre Camins, s’estan en un mòdul 

especial reservat i aïllat de la resta de 

presos, i podrien accedir al tercer grau 

en breu per raons d’edat i perquè el 

delicte econòmic es va cometre fa més 

de vint anys.

OMés enllà de la 

polèmica per l’hotel, el 

moviment veïnal torna 

a denunciar el pla 

d’usos de Ciutat Vella

ARxIu Av CAsC ANtIC

Pancartes contra l’hotel de Núñez i Navarro, una mole que “tapiarà” els pisos dels veïns
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OL’hotel s’erigirà sobre 

l’únic tram de l’originari 

Rec Comtal encara 

visible i que va quedar 

al descobert l’any 2003

Cartell convocant a la paella 
reivindicativa contra l’hotel Rec Comtal
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EloI lAtoRRE

El maig passat el Parlament de 
&DWDOXQ\D� DSURYDYD� OD� PRGLÀFD-
FLy� OHJDO�SHU� IHU�SRVVLEOH�HO� FRP-
SOH[�UHFUHDWLX�%DUFHORQD�:RUOG��DO�
7DUUDJRQqV��/D�UHIRUPD�FRQWp�XQD�
SROqPLFD� UHGXFFLy� GH� OD� FjUUHJD�
ÀVFDO�VREUH�O·DFWLYLWDW�GHOV�FDVLQRV�
SUHYLVWRV��TXH�SDVVD�GHO�����D�XQ�
�����$PE�WRW��SHUz��HOV�JUDQV�EH-
QHÀFLDULV�GH�OD�UHEDL[D�QR�VyQ�HOV�
IXWXUV� H[SORWDGRUV� GH� %DUFHORQD�
:RUOG� VLQy�HOV�TXDWUH�FDVLQRV�TXH�
ja operen a Catalunya. I per da-
munt de tot el Grup Peralada Ca-
VLQRV�GH�&DWDOXQ\D��TXH�ÀQV� O·DQ\�
����� YD� H[HUFLU� XQD� SRVLFLy� GH�
PRQRSROL�HQ�DTXHVW�VHFWRU�GH�O·RFL�
UHFUHDWLX� DO� SDtV�� &RPHQoDQW� SHO�
*UDQ� &DVLQR� GH� %DUFHORQD�� VLWXDW�
DO�3RUW�2OtPSLF�TXH�pV�GH� OODUJ�HO�
TXH�Wp�PpV�IDFWXUDFLy� L�FOLHQWHOD��
DPE�XQD�PLWMDQD�GH���������YLVL-
WDQWV� DQXDOV� L� XQ� EHQHÀFL� QHW� GH�
����PLOLRQV�HO������

$TXHVWV� TXDWUH� FDVLQRV� �%DUFH-
ORQD��3HUDODGD��7DUUDJRQD�L�/ORUHW��
V·KDQ�WUREDW�GH�VREWH��JUjFLHV�D�OHV�
H[LJqQFLHV�GHOV�LPSXOVRUV�GH�%DUFH-
ORQD�:RUOG��DPE�XQD�UHGXFFLy�ÀVFDO�
GH�TXDVL�HO� WULSOH�GHO�TXH� OLTXLGD-
YHQ�ÀQV�DUD��L�DL[z�DPE�OHV�LQVWDO�
ODFLRQV�HQ�SOH�IXQFLRQDPHQW�L�VHQ-
VH�KDYHU�GH�IHU�FDS�LQYHUVLy��3HUz�
HQFDUD� KL� KD� XQD� SUHEHQGD� GH� OD�
TXDO�KDQ�WUHW�SDUWLW��L�pV�TXH�D�SDU-
WLU� G·DUD� WRWV� HOV� FDVLQRV� FDWDODQV�
SRGUDQ� GRQDU� FUqGLW� DOV� MXJDGRUV�
TXH�QR�GXJXLQ�GLQHUV��8Q�GLFWDPHQ�
SUHYL�GHO�&RQVHOO�GH�7UHEDOO�(FRQz-

PLF�L�6RFLDO�GH�&DWDOXQ\D�DOHUWDYD�
GHO�SHULOO�TXH�DTXHVWD�SUjFWLFD�SRW�
VXSRVDU� SHU� D� OHV� SHUVRQHV� DPE�
DGGLFFLy�DO�MRF�L�GHPDQDYD�TXH�VH�
VXSULPtV�GH�OD�QRYD�OOHL�

,QDXJXUDW�HO������DOV�EDL[RV�GH�
O·+RWHO� $UWV�� OD� SRVDGD� HQ� PDU[D�
GHO�FDVLQR�EDUFHORQt�YD�DL[HFDU�SR-
OqPLFD��3HUTXq�OD�'LUHFFLy�*HQHUDO�
GH�-RF�L�O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�
YDQ�GRQDU�SHU�ER�XQ�VLPSOH�WUDVOODW�
GH� OD� OOLFqQFLD� GHO� FDVLQR� TXH� ÀQV�
OODYRUV�HO�JUXS�3HUDODGD�WHQLD�D�6DQW�
3HUH� GH� 5LEHV�� '·DTXHVWD� PDQHUD�
YDQ� SRGHU� SHQHWUDU� HQ� XQD� SODoD�

WDQ�DQKHODGD�FRP�%DUFHORQD�VHQVH�
KDYHU�GH�SUHVHQWDU�VH�D�XQ�FRQFXUV�
G·DGMXGLFDFLy��(UD�HO�SULPHU�FDVLQR�
TXH�V·REULD�HQ�SOHQD�jUHD�XUEDQD��
FRVD� TXH� YD� SURYRFDU� SURWHVWHV�
G·DVVRFLDFLRQV�DQWLOXGRSDWLD�

Una nissaga emblemàtica

(O� JUXS� 3HUDODGD� pV� XQ� hòlding 
IqUULDPHQW� FRQWURODW� SHU� XQ� FODQ�
IDPLOLDU��HOV�6XTXp�0DWHX��QLVVDJD�
HPEOHPjWLFD� GH� O·ROLJDUTXLD� GHO�
SDtV��VHPSUH�EHQ�UHODFLRQDGD�DPE�
HO�SRGHU��TXH�YD�IRUMDU�HO�VHX�LP-
SHUL�DPE�OD�FRPSUD�YHQGD�GH�IHU-
URV��DO�EDUUL�GHO�5DYDO��(O������XQ�
LQWXwWLX�0LTXHO�0DWHX�IXQGD�OD�Ij-
EULFD�G·DXWRPzELOV�+LVSDQR�6XL]D��
&RP�ERQD�SDUW�GH�OD�EXUJHVLD�FD-
WDODQD��HV�YDQ�HQULTXLU�DSURÀWDQW�
la primera guerra mundial. El seu 
ÀOO��'DPLj�0DWHX�%LVD��PRQjUTXLF�
DFqUULP� L� DPLF� SHUVRQDO� G·$OIRQV�
;,,,�� HVGHYLQJXp� FXQ\DW� G·(QULF�
3OD�L�'DQLHO��HO�ELVEH�GH�6DODPDQ-
FD� TXH� YD� VDOXGDU� OD� LQVXUUHFFLy�
PLOLWDU�GH�MXOLRO�GH������DPE�XQD�
SDVWRUDO�HQ�OD�TXDO�YD�HQFXQ\DU�HO�

WHUPH�´FUX]DGDµ�
(O� ÀOO� GH� 'DPLj�� 0LTXHO� 0DWHX�

3OD��YD�IXJLU�D�)UDQoD�HQ�HVFODWDU�OD�
JXHUUD��SHU�LQFRUSRUDU�VH�D�O·H[qU-
FLW�UHYROWDW�D�%XUJRV��(Q�DJUDwPHQW��
)UDQFR�HO�QRPHQj�DOFDOGH�GH�%DU-
FHORQD�HQ�RFXSDU�OD�FLXWDW��$PE�HO�
UqJLP�0DWHX�3OD�YD�IHU�FDUUHUD��(Q�
GHL[DU�O·DOFDOGLD�HO������IRX�DPEDL-

[DGRU�D�3DUtV��SUHVLGHQW�GH�O·$JqQ-
FLD� ()(�� SUHVLGHQW� GH� OD� &DL[D� GH�
3HQVLRQV��GH�O·HGLWRUD�GHO�Diario de 
Barcelona�L�GH�)RPHQW�GHO�7UHEDOO��
8Q�DOWUH�3OD�� O·HVFULSWRU� -RVHS�� HO�
GHÀQLULD� FRP� ´XQ� EXUJqV� GRPLQDW�
SHU�XQD�jQVLD�HFRQzPLFD�VHQVH� Ot-
PLWV�� O·DXWqQWLF� UHSUHVHQWDQW� GHO�

IUDQTXLVPH�D�&DWDOXQ\Dµ�
(O� ����� FDVj� OD� ÀOOD�� &DUPHQ�

0DWHX��DPE�$UWXU�6XTXp��ÀOO�G·XQD�
ERQD� IDPtOLD�G·LQGXVWULDOV� Wq[WLOV� L�
FRPSDQ\� GH� FODVVH� GH� -RUGL� 3XMRO�
DO�&ROĊOHJL�$OHPDQ\��(O������REUHQ�
HO� SULPHU� FDVLQR� D� 3HUDODGD�� /HV�
H[FHOĊOHQWV� UHODFLRQV� DPE� HO� *R-
YHUQ�FRQYHUJHQW�OL�IDFLOLWHQ�HO�FRQ-
WURO� WRWDO� GHOV� WUHV� FDVLQRV� ÀQV� DO�
����� �TXDQ� HO� WULSDUWLW� YD� DGMXGL-
FDU�HO�GH�/ORUHW�DO�JUXS�$W]DULD��R�
OD�JHVWLy�GXUDQW�GLYXLW�DQ\V�GH�OHV�
ORWHULHV�GH�OD�*HQHUDOLWDW��HQFDUUH-
JDGD�D�/XGLWHF��XQD�ÀOLDO�GHO�JUXS��
3HUz� WDPEp� YD� IHU� TXH� HV� YHLpV�
HVTXLW[DW� SHU� O·DQRPHQDW� cas Ca-
sinos��XQD�LQYHVWLJDFLy�MXGLFLDO�TXH�
V·LQLFLj� TXDQ� XQ� H[GLUHFWRU� ÀQDQ-
FHU�GHO�*UXS�3HUDODGD�YD�GHQXQFLDU�
TXH�V·KDYLHQ�GHVWLQDW�������PLOLRQV�
GH�SHVVHWHV�MXVWLÀFDGHV�DPE�IDFWX-
UHV�IDOVHV�DO�ÀQDQoDPHQW�LUUHJXODU�
GH�&'&��(O�FDV�HV�YD�DU[LYDU�HO������
SHUz�HO������HO�7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�
-XVWtFLD� GH� &DWDOXQ\D� YD� UHSURYDU�
OD�WDVFD�GHO�MXWJH�LQVWUXFWRU�5DPRQ�
*RPLV�L�OD�ÀVFDOLD�

Els senyors del joc 
sempre hi guanyen
(O�SURMHFWH�GH�%DUFHORQD�:RUOG�KD�EHQHÀFLDW�GH�
UHWRS�HO�FDVLQR�GH�%DUFHORQD�L�HOV�DOWUHV�TXH�MD�
RSHUHQ�D�&DWDOXQ\D��TXH�HOV�KD�FDLJXW�GHO�FHO�
XQD�UHEDL[D�ÀVFDO�GH����SXQWV��$TXHVW�VHFWRU�KD�
HVWDW�FRQWURODW�GH�IRUPD�TXDVL�PRQRSROtVWLFD�
SHU�OD�IDPtOLD�6XTXp�0DWHX��XQD�LQÁXHQW�
QLVVDJD�EXUJHVD�DPE�FHQWUH�G·RSHUDFLRQV�DO�
castell de Peralada

Avui el Grup Peralada està comandat 
SHOV�WUHV�ÀOOV�GHO�PDWULPRQL�0DWHX�
6XTXp��,VDEHO��-DYLHU�L�0LJXHO��(O�VHX�
emblema és el castell medieval de la vila 
empordanesa que li dóna nom, adquirit 
SHO�VHX�DYL�SHU���������SHVVHWHV�GHO�������
$OOt�H[SORWHQ�XQ�FDVLQR��XQ�JROI��XQ�KRWHO��
una urbanització exclusiva i unes caves, 
L�HO�IDPyV�IHVWLYDO�GH�P~VLFD�TXH�DSOHJD�
bona part de la jet-set que estiueja a 
O·(PSRUGj��7RW�HQ�DTXHVW�SREOH�GH�SURS�GH�
������KDELWDQWV�JLUD�DO�YROWDQW�GHO�FDVWHOO�
L�OD�IDPtOLD�SURSLHWjULD��6HJRQV�H[SOLFD�XQ�
YHt��OD�YLQFXODFLy�Wp�UHJXVW�TXDVL�IHXGDO��
DPE�XQD�PHQWDOLWDW�GH�VHQ\RUV�L�GH�VHUIV�
IRUWDPHQW�LQVWDXUDGD��(O�����GHOV�OORFV�GH�
treball del poble en depenen; i una dada 
VLJQLÀFDWLYD��WRWV�HOV�DOFDOGHV�GH�3HUDODGD�

GHOV�~OWLPV����DQ\V�KDQ�HVWDW�HPSOHDWV�
G·DOJXQD�HPSUHVD�GHO�*UXS�3HUDODGD�

D’un temps ençà, a la vila es viu 
certa tensió per l’aprovació d’un nou 
3OD�G·2UGHQDFLy�8UEDQtVWLFD�0XQLFLSDO�
�3280��TXH�V·DUURVVHJD�GHV�GH�ID�DQ\V��
$SURYDW�LQLFLDOPHQW�HO�������HQ�SOH�ERRP�
GH�OD�ERPEROOD�LPPRELOLjULD��HOV�QHJRFLV�
GHO�JUXS�3HUDODGD�HQ�VRUWLHQ�GLUHFWDPHQW�
EHQHÀFLDWV�MD�TXH�HO�QRX�SODQHMDPHQW�
multiplicava per quatre les zones 
HGLÀFDEOHV�GHO�UHFLQWH�GHO�FDVWHOO��$TXHOO�
3280�YD�SURYRFDU�XQ�PXQW�G·DOÃOHJDFLRQV�
GH�YHwQV�GHO�FHQWUH��DOJXQHV�UHVROWHV�
QHJRFLDQW��DOWUHV�DPE�H[SURSLDFLRQV�
PROW�PpV�WUDXPjWLTXHV��8QD�YHwQD�YD�
DFRQVHJXLU�TXH�HO�76-&�GHFODUpV�QXO�
HO�SODQHMDPHQW�SHU�GHÀFLqQFLHV�HQ�XQD�

PHPzULD�PHGLDPELHQWDO��$�ÀQDOV�GH�O·DQ\�
passat l’Ajuntament en va presentar 
XQ�GH�QRX�TXH��GH�IHW��pV�HO�PDWHL[�GH�
ID�VHW�DQ\V��DPE�O·HVWULFWH�UHWRF�GH�OD�
PHPzULD�UHSURYDGD�SHU�OD�MXVWtFLD��
3HUz�XQ�JUXS�GH�UHVLGHQWV��DSOHJDWV�D�
l’entorn de l’Associació de Veïns i Amics 
GHO�FDUUHU�'U��&ORV��L�O·HQWLWDW�HFRORJLVWD�
6DOYHP�O·(PSRUGj��KDQ�SUHVHQWDW�
QRYHV�DOÃOHJDFLRQV��TXH�O·$MXQWDPHQW�
MD�KD�GHVHVWLPDW��L�DUD�VyQ�D�PDQV�GH�
OD�&RPLVVLy�G·8UEDQLVPH�GH�*LURQD��
&RQVLGHUHQ�TXH�HO�3280�FRQWLQXD�
preveient una expansió urbanística del 
WRW�LQFRKHUHQW�DPE�OD�UHDOLWDW�HFRQzPLFD�L�
VRFLDO�GHO�������L�TXH�V·KDXULD�GH�FRUUHJLU�
a la baixa començant un nou planejament 
GHV�GH�]HUR�

Peralada, un poble amb ànima feudal

OLa nova llei permet 
GRQDU�FUqGLW�DOV�
MXJDGRUV�HQ�FRQWUD�GHO�
GLFWDPHQ�GHO�&RQVHOO�
(FRQzPLF�L�6RFLDO

dANI CodINA

(O�FDVLQR�GH�%DUFHORQD�HV�YD�LQVWDOĊODU�D�O·KRWHO�$UWV�DPE�XQ�WULSLMRF�TXH�YD�SHUPHWUH�HYLWDU�XQ�FRQFXUV�G·DGMXGLFDFLy
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QRYD� JHQHUDFLy� G·DFWLYLVWHV� KDYLD�
SDVVDW�D�HQFDSoDODU� OHV�PRELOLW]D-
FLRQV�FRQWUD�HO�SOD�&DXIHF�L�GXUDQW�
HOV� DQ\V� VHJ�HQWV� OHV� DFFLRQV� GH�
GHVREHGLqQFLD�FLYLO�QR�YLROHQWD�YDQ�
VHU�FRQVWDQWV��FRP�OD�PDQLIHVWDFLy�
G·RFWXEUH�GH������R�TXDQ�HO����GH�
PDUo�GH������PpV�GH�����YHwQV�YDQ�
HQWUDU�DO�SOH�PXQLFLSDO�SHU�UHEXW-

MDU�HO�SURMHFWH�XUEDQtVWLF� L� GHPD-
QDU�QH�OD�SDUDOLW]DFLy�

/HV�DFFLRQV�FRQVWDQWV�YDQ�DFRQ-
VHJXLU�SDUDOLW]DU�OHV�REUHV�L�O·HVFODW�
GH� OD� FULVL� LPPRELOLjULD�� TXH� YD�
FROSHMDU�DPE�IRUoD�6DFUHVD�>YHJHX�
SHoD@��VHPEODYD�TXH�KDYLD�HQWHUUDW�
SHU�D�VHPSUH�HO�SOD�&DXIHF��)D�XQV�
PHVRV�� SHUz�� O·$MXQWDPHQW� G·(V-
SOXJXHV�YD�DQXQFLDU�TXH�HV�UHSUHQ-

GULHQ�HOV�WUHEDOOV�SHU�FRPSOHWDU�OD�
XUEDQLW]DFLy� GH� OD� ]RQD��$PE� XQV�
FDUUHUV� MD�DVIDOWDWV��KD�HVGHYLQJXW�
XQD�GH�OHV�PROWHV�FLFDWULXV�YLVLEOHV�
GH� OD� SXQ[DGD�GH� OD� ERPEROOD� GHO�
WRW[R�� (OV� DFWXDOV� SURSLHWDULV� GHOV�
WHUUHQ\V�� EjVLFDPHQW� HQWLWDWV� À-
QDQFHUHV� GHVSUpV� GHO� FRQFXUV� GH�
FUHGLWRUV�SHO�TXH�YD�SDVVDU�6DFUHVD��
MD�KDQ�PDQLIHVWDW� OD�VHYD� LQWHQFLy�
GH�UHDFWLYDU�XQ�SOD�TXH�FRQWHPSOD�
OD� FRQVWUXFFLy� GH� ���� KDELWDWJHV��
XQ�SDUF�HPSUHVDULDO��GRV�KRWHOV�L�XQ�
PDVWRGzQWLF�FHQWUH�FRPHUFLDO�

Un altre judici pendent 

´(Q�PpV�GH�YLQW�DQ\V��OD�PHQWDOLWDW�
GH�O·DMXQWDPHQW�QR�KD�FDQYLDW��+D�
EDVDW�OD�VHYD�SROtWLFD�HQ�HO�QHJRFL�
HVSHFXODWLX� L� O·XUEDQLVPH�VDOYDWJH�
L� QR� KD� HYROXFLRQDWµ�� DÀUPD� -RVp�
*DUFtD�� XQ� GHOV� DFWLYLVWHV� DEVROWV�
HO� ���GH�QRYHPEUH�� 6L� HO� SOD�3RU-
WD� %DUFHORQD� HV� SRUWD� D� WHUPH� HV�
UHLQFLGLUj� HQ� HO� PRGHO� HFRQzPLF�
GLUHFWDPHQW�YLQFXODW�D� O·HVFODW�GH�
OD�GHYDVWDGRUD�FULVL�TXH�ID�PpV�GH�
VHW�DQ\V�TXH�V·DUURVVHJD��/·DFWLYLV-
WD�� SHUz�� VXEUDWOOD� TXH� ´JHQW� TXH�
ID�GHX�R�YLQW�DQ\V�QR�V·RSRVDYD�DO�

&DXIHF��DYXL�ID�SLQ\D�FRQWUD�HO�SOD�
L� OD� OOXLWD� SHU� DWXUDU�OR� HVWj�PROW�
PpV�DFRPSDQ\DGDµ��(Q�WRW�FDV��OD�
OOXLWD� KD� HVWDW� FRQVWDQW� L� PpV� GH�
VHWDQWD�SHUVRQHV�KDQ�DFXPXODW�����
DFXVDFLRQV�SHU�IDOWHV�L�GHOLFWHV�SHU�
SDUWLFLSDU�HQ�DFFLRQV�GH� UHEXLJ�DO�
&DXIHF�HQWUH�HO������L�HO�������'H�
IHW��YXLW�DFWLYLVWHV��FLQF�GHOV�TXDOV�

KDQ� HVWDW� MXWMDWV� L� DEVROWV� SHU� OD�
PRELOLW]DFLy�GH�O·RFWXEUH�GH�������
HVWDQ�SHQGHQWV�G·DQDU�DOV�WULEXQDOV�
SHU�O·HQWUDGD�GH�����YHwQV�DO�SOH�GH�
PDUo�GH������L�V·HQIURQWHQ�D�SHWL-
FLRQV�GH�OD�ÀVFDOLD�TXH�YDQ�GHOV����
PHVRV�DOV�WUHV�DQ\V�GH�SUHVy�

0DOJUDW� OD� UHSUHVVLy�� HQ� -RVp�
*DUFtD� HV� PRVWUD� PROW� VDWLVIHW�
GHO� TXH� YDQ� IHU�� ´7RW� HO� TXH� KHP�
DSUqV�HQV�KD�VHUYLW�SHU�FUpL[HU�FRP�
D� SHUVRQHV� L� SHU� JHQHUDU� YLQFOHV� L�
XQ�WHL[LW�DPE�FROĊOHFWLXV�GH�WRW�WL-
SXV�� WDQW� DO� %DL[� /OREUHJDW� FRP� D�
%DUFHORQD�L�OD�UHVWD�GH�&DWDOXQ\Dµ��
/HV�PpV�GH�������SHUVRQHV�TXH�HO�
GLVVDEWH����G·RFWXEUH�YDQ�DFXGLU�D�
OD�FULGD�GH�1L�PXWV�QL�D�OD�JjELD�SHU�
PDQLIHVWDU�VH� D� (VSOXJXHV� SHU� GH-
PDQDU�O·DEVROXFLy�GHOV�VLV�DFWLYLVWHV�
MXWMDWV�GLHV�GHVSUpV�PRVWUD�OD�VROL-
GHVD�G·DTXHVWV�YLQFOHV�L�HO�UHEXLJ�D�
XQ�PRGHO�HFRQzPLF�EDVDW�HQ� O·HV-
SHFXODFLy�L�O·XUEDQLVPH�VDOYDWJH�

MARC FoNt 

0pV� GH� ���� SHUVRQHV� YDQ� FRQFHQ-
WUDU�VH�HO�YHVSUH�GHO�GLOOXQV����GH�
QRYHPEUH� GDYDQW� O·$MXQWDPHQW�
G·(VSOXJXHV�GH�/OREUHJDW��(OV�VHXV�
rostres transmetien alegria i mos-
WUDYHQ� DOOHXJHULPHQW�� 8QHV� KRUHV�
DEDQV��XQD�VHQWqQFLD�HPHVD�GHV�GH�
OD�&LXWDW�GH�OD�-XVWtFLD�HOV�YD�WUHXUH�
XQ�SHV�GH�VREUH�TXH�OHV�QHJXLWHMD-
YD�GHV�GH�IHLD�DQ\V��$EVROXFLy��/D�
SDUDXOD�GHPDQDGD�SHU�OD�GHIHQVD��
SHU�JUDQ�SDUW�GHO� WHL[LW�DVVRFLDWLX�
GH�OD�FLXWDW�L�SHOV�PLOHUV�GH�FLXWD-
GDQV� TXH� KDYLHQ� SDUWLFLSDW� HQ� DO-
JXQV�GHOV�PROWV�DFWHV�LPSXOVDWV�SHU�
OD�FDPSDQ\D�DQWLUHSUHVVLYD�1L�0XWV�
QL�D�OD�JjELD�V·KDYLD�IHW�UHDOLWDW��(OV�
VLV� DFWLYLVWHV� MXWMDWV� SHU� PRELOLW-
]DU�VH�FRQWUD�HO�SURMHFWH�XUEDQtVWLF�
3RUWD� %DUFHORQD�� SRSXODUPHQW� FR-
QHJXW�FRP�D�´SOD�&DXIHFµ��KDYLHQ�
TXHGDW�DEVROWV�GH�TXDOVHYRO�IDOWD�R�
GHOLFWH��$L[t�KR�YD�GHFLGLU�HO� WLWX-
lar del jutjat penal número 27 de 
%DUFHORQD�

(QUHUH�TXHGDYD�OD�SHWLFLy�LQLFLDO�
GH�OD�ÀVFDOLD��TXH�VXPDYD����DQ\V�
GH�SUHVy������GLHV�GH�SHQD�PXOWD��R�
O·HTXLYDOHQW�GH�������HXURV�� L�XQD�
LQGHPQLW]DFLy�GH�������HXURV�SHU�D�
6DFUHVD�� O·HPSUHVD� SURPRWRUD� GHO�
SURMHFWH��'XUDQW�HO�MXGLFL��FHOHEUDW�
D� ÀQDOV� G·RFWXEUH�� OD� SHWLFLy� GH�
SHQD� MD� V·KDYLD� UHEDL[DW� QRWDEOH-
PHQW�L�HQ�OD�VHQWqQFLD�HO�PDJLVWUDW�
YD�GLFWDPLQDU�TXH�QR�KDYLD�TXHGDW�
DFUHGLWDW�TXH�HOV� HQFDXVDWV�SDUWL-
FLSHVVLQ�´HQ�FDS�GH� OHV�DJUHVVLRQV�
D� DJHQWV�� DFWHV� YDQGjOLFV� R� >DFFL-
RQV@� GH� GHVREHGLqQFLDµ� TXH� VH·OV�
LPSXWDYHQ�� /·DFFLy� TXH� HOV� KDYLD�
SRUWDW� DOV� WULEXQDOV� HV� UHPXQWDYD�
DO���G·RFWXEUH�GH�������TXDQ�PpV�
de mil persones van prendre part 
HQ�XQD�PDQLIHVWDFLy�IHVWLYD�FRQWUD�
HO� PDFURSURMHFWH� XUEDQtVWLF� L� YDQ�
DFFHGLU� DO� UHFLQWH� RQ� HV� IHLHQ� OHV�
REUHV�� $UUDQ� G·DOJXQ� PRPHQW� GH�
WHQVLy�DPE�HOV�DJHQWV�GHOV�0RVVRV�
G·(VTXDGUD�� OD� ÀVFDOLD� HOV� KDYLD�
DFXVDW� GHOV� GHOLFWHV� G·DWHPSWDW� D�
O·DXWRULWDW�� GHVREHGLqQFLD�� GHVRU-
dres i lesions.

Oposició des de l’inici

(O� SOD� &DXIHF� pV� XQ� SURMHFWH� TXH�
DUUHQFD� HO� ����� L� SUHWpQ� XUEDQLW-
]DU� JDLUHEp� ��� KHFWjUHHV� HQWUH� HO�
EDUUL� GH� )LQHVWUHOOHV�� D� OD� IDOGD�
GH�&ROOVHUROD��L�HO�GH�&DQ�9LGDOHW��
$YDODW�SHO�36&��OD�IRUPDFLy�TXH�KD�
RFXSDW� O·DOFDOGLD� GHO�PXQLFLSL� GHO�
%DL[� /OREUHJDW� LQLQWHUURPSXGD-
PHQW�GHV�GHO�������HQ�WRW�PRPHQW�
KD�FRPSWDW�DPE�XQD�IRUWD�RSRVLFLy�
YHwQDO�� /·RFWXEUH� GHO� ������ HO� SOH�
GH� O·$MXQWDPHQW� G·(VSOXJXHV� YD�
DSURYDU� GHÀQLWLYDPHQW� HO� SURMHF-
WH�� SHUz� OHV� REUHV� G·XUEDQLW]DFLy�
GH�O·HVSDL�QR�YDQ�FRPHQoDU�ÀQV�DO�
������TXDQ�MD�VH�Q·KDYLD�IHW�FjUUHF�
6DFUHVD� �HO�JUXS� LPPRELOLDUL�GH� OD�
IDPtOLD� 6DQDKXMD��� FRP� D� FRQVH-
T�qQFLD� GHO� UHEXLJ� FLXWDGj�� 8QD�

(O�WULEXQDO�GHVLQÁD 
el ‘cas’ pla Caufec
$EVROWV�VLV�RSRVLWRUV�DO�PDFURSURMHFWH�
XUEDQtVWLF�GH�6DFUHVD�D�(VSOXJXHV�GH�
/OREUHJDW��TXH�GHVSUpV�G·DQ\V�G·DWXUDGD�
DUD�O·DMXQWDPHQW�GH�OD�FLXWDW�YRO�
UHDFWLYDU�PDOJUDW�HO�IRUW�UHEXLJ�TXH�
JHQHUD�HQWUH�OD�FLXWDGDQLD

La immobiliària Sacresa, impulsora del projecte Porta Barcelona 
D�WUDYpV�GH�OD�VHYD�ÀOLDO�&DXIHF�6$��YD�SURWDJRQLW]DU�HO������OD�
WHUFHUD�IDOOLGD�HPSUHVDULDO�PpV�LPSRUWDQW�GH�O·(VWDW�HVSDQ\RO��
QRPpV�SHU�GDUUHUH�GH�OHV�GH�0DUWLQVD�)DGHVD�L�3URPRFLRQHV�
+DELWDW��6HJRQV�UHWUDWD�HO�OOLEUH�(OV�VHQ\RUV�GHO�ERRP��(GLFLRQV�
6DOGRQDU���REUD�GH�UHFHQW�SXEOLFDFLy�GH�OD�SHULRGLVWD�*HPPD�
*DUFLD�)jEUHJD��HO�JUXS�LPPRELOLDUL�GH�OD�IDPtOLD�6DQDKXMD�
HVWj�LPPHUVD�HQ�SURFHVVRV�GLYHUVRV�SHU�HVFjQGROV�ÀVFDOV��/D�
ÀVFDOLD�GHPDQD�TXDWUH�DQ\V�GH�SUHVy�SHU�DO�SDWULDUFD��5RPiQ�
6DQDKXMD��OD�VHYD�HVSRVD��$QD�0DUtD�(VFRIHW��L�HOV�GRV�ÀOOV��-DYLHU�
L�-XDQ�0DQXHO��SHU�KDYHU�GHIUDXGDW������PLOLRQV�G·HXURV��$�
PpV��OD�ÀVFDOLD�GH�'HOLFWHV�(FRQzPLFV�SHUVHJXHL[�GXHV�HPSUHVHV�
YLQFXODGHV�D�OD�IDPtOLD�SHU�XQHV�IDFWXUHV�SUHVXPSWDPHQW�IDOVHV�
GH�TXDWUH�SURPRFLRQV�LPPRELOLjULHV�HQWUH������L������L�HO�JUXS�MD�
DUURVVHJD�XQD�FRQGHPQD�IHUPD�SHU�O·DGMXGLFDFLy�LUUHJXODU�G·XQD�
ÀQFD�D�0DOORUFD��VHJRQV�OD�TXDO�6DFUHVD�YD�SDJDU�HQ�QHJUH�XQD�
FRPLVVLy�GH����PLOLRQV�DO�&RQVHOO�,QVXODU�SHU�REWHQLU�HOV�WHUUHQ\V�
HQ�HO�FRQHJXW�FRP�D�FDV�´&DQ�'RPHQJHµ�

Sacresa, una companyia 
enfangada en escàndols 

joAN MoREjóN

El pla Caufec arrenca el 1991 i pretén urbanitzar 40 hectàrees dels barris de Finestrelles i Can Vidalet

O(O�SURMHFWH�FRQWHPSOD�
OD�FRQVWUXFFLy�G·XQ�SDUF�
HPSUHVDULDO��KRWHOV��
KDELWDWJHV�L�XQ�FHQWUH�
FRPHUFLDO�PDVWRGzQWLF

O(OV�RSRVLWRUV�GHQXQFLHQ�
HO�SOD�FRP�XQ�QHJRFL�
HVSHFXODWLX�OOLJDW�D�
XQ�PRGHO�HFRQzPLF�
FDXVDQW�GH�OD�FULVL

En 5
paraules

Activistes imputats
/·$MXQWDPHQW�DFXVD�WUHV�YHwQV�
GH�1RX�%DUULV��HQWUH�HOOV�
)LOLEHUWR�%UDYR��SUHVLGHQW�GH�
O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�L�9HwQHV�
GH�&LXWDW�0HULGLDQD�L�$QWRQLR�
7DOODGD��SUHVLGHQW�GH����[����
O·HQWLWDW�TXH�OOXLWD�FRQWUD�HOV�
GHVQRQDPHQWV�DO�GLVWULFWH��GH�
FDXVDU�GHVWURVVHV�HQ�O·RÀFLQD�
GH�6HUYHLV�6RFLDOV�GH�&LXWDW�
0HULGLDQD��(OV�DFWLYLVWHV�
YHwQDOV�YDQ�GHFODUDU�DO�MXWMDW�
DFRPSDQ\DWV�GH�FHQWHQDUV�
de veïns i veïnes i van negar 
URWXQGDPHQW�OHV�DFXVDFLRQV��
FRQVLGHUDQW�TXH�HOV�HVWDQ�
SHUVHJXLQW�SHU�OD�VHYD�DFWLYLWDW�
VRFLDO��´3HUz�FRP�D�PtQLP�TXH�
P·DFXVLQ�DPE�UDyµ��YD�FRPHQWDU�
)LOLEHUWR�%UDYR�

Rubianes té plaça
(O�SOH�GHO�GLVWULFWH�GH�O·(L[DPSOH�
YD�DSURYDU��DPE�HO�YRW�HQ�
FRQWUD�GHO�33��TXH�O·DUWLVWD�
3HSH�5XELDQHV�GRQL�QRP�D�XQ�
HVSDL�VLWXDW�HQWUH�HOV�FDUUHUV�
9LODGRPDW��0DUTXqV�GHO�&DPSR�
6DJUDGR�L�O·DYLQJXGD�3DUDOĊOHO��
GDYDQW�GHO�FHQWUH�FtYLF�&RW[HUHV�
%RUUHOO��(O�PHV�GH�JHQHU�OD�
FRPLVVLy�GH�1RPHQFOjWRU�
GHFLGLUj�VL�ÀQDOPHQW�VHUj�SODoD��
SODFHWD�R�SOD��XQ�GHEDW�TXH��
SHUGRQHX��IDULD�GHVFROORQLU�VH��
5XELDQHV��0LOHUV�GH�FLXWDGDQV�
YDQ�ÀUPDU�GRQDQW�VXSRUW�D�OD�
FDPSDQ\D�TXH�YD�HQFDSoDODU�El 
Periódico��/·HVSDL�IRUPD�SDUW�
GH�OD�FRQWURYHUWLGD�UHPRGHODFLy�
GHO�3DUDOĊOHO��$O�UHEHO�5XELDQHV�
QR�OL�KDXULD�DJUDGDW�TXH�HV�
PDUJLQpV�O·RSLQLy�GHO�YHwQDW�HQ�
HO�SURMHFWH�GH�UHIRUPD�

Terrasses i vianants
/D�SULYDWLW]DFLy�GH�O·HVSDL�
S~EOLF�FDGD�GLD�DYDQoD�PpV�
UjSLGDPHQW��/·$MXQWDPHQW�QR�
GLIHUHQFLD�O·HVSDL�SHU�D�WRWKRP�
GH�O·HVSDL�SHU�DO�QHJRFL�SULYDW�
L�SHU�D�XQV�SRFV��$�OD�QRVWUD�
FLXWDW�KL�KD�FRPSWDELOLW]DGHV�
������WHUUDVVHV��/·(L[DPSOH�
HQ�FRQFHQWUD�OD�PDMRU�SDUW��
�������VHJXLW�GH�6DQW�0DUWt�
������L�&LXWDW�9HOOD��������(OV�
DEXVRV�L�LQFRPSOLPHQWV�GH�OD�
QRUPDWLYD�HVWDQ�D�O·RUGUH�GHO�
GLD��/·$MXQWDPHQW�GLX�TXH�YRO�
SRVDU�KL�RUGUH��+D�QHJRFLDW�
DPE�HO�*UHPL�GH�5HVWDXUDFLy��
HO�GH�)OHTXHUV�L�HO�&RQVHOO�GH�
*UHPLV��¢3HU�TXq�QR�YDQ�VHXUH�D�
OD�WDXOD�GH�QHJRFLDFLy�HQWLWDWV�
FLXWDGDQHV��YHwQDOV�R�HQ�GHIHQVD�
GH�OD�PRELOLWDW"�3HUTXq�QR�V·KDQ�
WLQJXW�HQ�FRPSWH�HOV�YLDQDQWV��
$UD�O·$MXQWDPHQW�DQXQFLD�TXH�
KL�KD�XQ�DFRUG��HO�����GH�O·HVSDL�
SHU�D�WHUUDVVHV�L�HO�����SHU�D�
YLDQDQWV��DUJXPHQWDQW�TXH�
HO�YLDQDQW�KD�JXDQ\DW�HVSDL��
0HQWLGD��(O�YLDQDQW��VL�GH�FDV��
UHFXSHUDUj�XQ�HVSDL�TXH�KDYLD�
SHUGXW��/·HVSDL�GH�OD�FLXWDW�pV�
GH�WRWKRP�

Sense feina i sense ajudes
6HJRQV�XQ�HVWXGL�HODERUDW�SHU�
&&22��HQWUH�O·DQ\������L�HO������
&DWDOXQ\D�KD�WULSOLFDW�HO�QRPEUH�
GH�SHUVRQHV�TXH�QR�WHQHQ�IHLQD�
L�TXH�QR�UHEHQ�FDS�DMXGD��L�TXH�
VXPD�XQ�WRWDO�GH����������,�OD�
SHUVSHFWLYD�pV�TXH�HO�QLYHOO�GH�
desigualtats existent augmenti 
HQ�HO�IXWXU��(O�ULVF�GH�SREUHVD��
TXH�O·DQ\������HUD�GHO�������
V·KD�FRQYHUWLW�HQ�XQ������,�pV�
TXH�FRP�LQGLTXHQ�OHV�HQWLWDWV�
GH�OD�FDPSDQ\D�1RX�%DUULV�
&DEUHMDGD��´QR�pV�SREUHVD��pV�
LQMXVWtFLDµ�

O(O����G·RFWXEUH�������
persones es van 
PDQLIHVWDU�UHVSRQHQW�D�
OD�FULGD�GH�OD�FDPSDQ\D�
1L�PXWV�QL�D�OD�JjELD
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&DGD� DQ\�� JDLUHEp� ��� PLOLRQV� GH�
YLDWJHUV� YLVLWHQ� OD� FLXWDW� DWUHWV�
PDMRULWjULDPHQW�SHO�SDWULPRQL�L�OD�
FOLPDWRORJLD�� SHUz� DTXHVW� q[LW� GH�
OD�PDUFD�%DUFHORQD�Wp�FRP�D�FRQ-
WUDSDUWLGD�XQD�SUHVVLy�FDGD�YHJDGD�
PpV� IRUWD� VREUH� O·XUEDQLVPH� �GHV�
GHO� ����� V·KDQ� FRQVWUXwW� ��� QRXV�
KRWHOV�� L� OD� TXRWLGLDQLWDW� GHOV� YH-
wQV� DOV� EDUULV�PpV�PDVVLÀFDWV�� )HU�
FRPSDWLEOH� HO� FUHL[HPHQW� HFRQz-
PLF� DPE� OD� TXDOLWDW� GH� YLGD� L� OHV�
QHFHVVLWDWV� UHDOV� GHOV� EDUULV� pV��
SUREDEOHPHQW�� O·HTXDFLy�PpV�GLIt-
FLO�D�TXq�V·HQIURQWD�TXDOVHYRO�JUDQ�
FLXWDW� WXUtVWLFD�� 6HQVH� XQ� SDFWH�
SROtWLF� L� VRFLDO� OHV�SHFHV�GHO� WUHQ-
FDFORVTXHV�GHO�PRGHO�GH�FLXWDW�QR�
SRGHQ�HQFDL[DU��3HUz�O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD�KD�EDUUHMDW�OHV�SHFHV�
L�Q·KD�SRVDW�GH�QRYHV�VREUH�OD�WDX-
OD��GH�PDQHUD�TXH�HO�GLEXL[�GH� OD�
FLXWDW�HV�YHX�PDVVD�ERUUyV�

Oci privat a la Sagrera

'HV�GH�O·DOFDOGLD�HV�SODQWHJHQ�WUHV�
JUDQV� SDUFV� WHPjWLFV�� WRWV� HOOV�
G·LQLFLDWLYD� SULYDGD� L� HQ� WHUUHQ\V�
S~EOLFV��DPE� O·REMHFWLX�GH�´GRQDU�
YLGD� D� HVSDLV� S~EOLFV� DOOXQ\DWV� GH�
OHV�]RQHV�PpV�FRQJHVWLRQDGHVµ�GH�
OD� FLXWDW� L� G·DMXGDU� D� ´GHVFHQWUD-
OLW]DU�O·DFWLYLWDW�WXUtVWLFDµ��$�KRUHV�
G·DUD��HOV�WUHV�SURMHFWHV�GH�&L8�QR�
KDQ� HVWDW� GHEDWXWV� DO� SOH�PXQLFL-
SDO��UHWLUDWV�VHPSUH�D�GDUUHUD�KRUD�
SHU� IDOWD� GH� VXSRUW�� /·DOFDOGH� ;D-
YLHU�7ULDV�KD�GHL[DW�FODU�TXH�QR�KL�
UHQXQFLD�� SHUz� UHFRQHL[� TXH� ´FDO�
IHU�KR� DPE� HOV� DJHQWV� LPSOLFDWVµ��
(O�SOD�PpV�FRQWURYHUWLW�pV�XQ�KtEULG�
GH�SDUF�LQIDQWLO�L�WHPjWLF�VREUH�XQD�
SDUW� GHO� 7ULDQJOH� )HUURYLDUL� GH� OD�
6DJUHUD��XQ�WHUUHQ\�PXQLFLSDO�TXD-
OLÀFDW�G·HTXLSDPHQW��%DWHMDW�FRP�
.LGV� 6DJUHUD�� pV� XQD� RIHUWD� G·XQ�
SURPRWRU�SULYDW�TXH�YD�GHPDQDU�DO�
FRQVLVWRUL� TXH� OL� VXJJHUtV� XQD�XEL-
FDFLy�G·XQV�������P��SHU�DOoDU�KL�
XQ�HGLÀFL� GH� WUHV� SODQWHV� DPE�FL-
QHPHV��WHDWUHV�L�VDOHV�SHU�D�DFWLYL-
WDWV� LQIDQWLOV� L� IDPLOLDUV�� L�D� O·DLUH�
OOLXUH��XQD�FDUSD�GH�FLUF�SHUPDQHQW�
L� XQ� SDUF�� /·LPSDFWH� GHO� SURMHFWH�
VHULD�GH���������YLVLWHV�DQXDOV�����
PLOLRQV�GH�IDFWXUDFLy�L�����OORFV�GH�
WUHEDOO�GLUHFWHV��&L8�WHQLD�HO�VXSRUW�
GHO�36&�L�(5&�SHU�WLUDU�HQGDYDQW�OD�
LQLFLDWLYD��SHUz�O·RSRVLFLy�YHwQDO�KD�
IHW� TXH� HOV� GRV� JUXSV� PXQLFLSDOV�
KDJLQ�UHWLUDW�HO�VHX�VXSRUW�L�HO�SUR-
MHFWH� KDJL� TXHGDW� WHPSRUDOPHQW�
HQ�XQ�FDODL[�

(OV� YHwQV� YROHQ� HTXLSDPHQWV�
S~EOLFV�� JUDWXwWV� L� DGHTXDWV� D� OHV�
QHFHVVLWDWV� GHOV� YHwQV�� D� PpV� GHO�
FREULPHQW� GH� OHV� YLHV� GH� WUHQ� GH�
OD� 6DJUHUD�� XQD� UHLYLQGLFDFLy� KLV-
WzULFD� TXH� VHJXHL[� HQFDOODGD�� /D�
SUHVLGHQWD�GH�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�
GHO� %RQ� 3DVWRU�� 3DTXLWD� 'HOJDGR��
H[SUHVVD� OD� VHYD� GREOH� LQGLJQDFLy�
SHU� KDYHU� FRQHJXW� OHV� LQWHQFLRQV�
GHO�FRQVLVWRUL�D�WUDYpV�GH�OD�SUHPVD�

L� SHU� O·HVVqQFLD� PDWHL[D� GHO� SUR-
MHFWH��´/D�SULRULWDW�DEVROXWD�pV�HO�
FREULPHQW�GH�OHV�YLHV�SHU�JDUDQWLU�
OD� SHUPHDELOLWDW� GHOV� EDUULV� DIHF-
WDWV��L�OD�LGHD�HUD�IHU�SUHFLVDPHQW�
XQ�SDUF�TXH�FRQQHFWpV�HOV�EDUULV��$�
PpV�D�PpV��DO�%RQ�3DVWRU�WHQLP�XQ�
SROtJRQ� LQGXVWULDO�� DYXL� GHL[DW� GH�
OD�Pj�GH�'pX��WHUFHUPXQGLVWD��TXH�
YROHP� UHFXSHUDU� SHUTXq� FRQVLGH-
UHP�TXH�pV�QHFHVVDUL�TXH�%DUFHOR-
QD�WLQJXL�DTXHVW�SROtJRQ�LQGXVWULDO��
SHUz�YROHP�TXH�V·DUUDQJL�Ep�L�TXH�
SXJXLQ� LQVWDOĊODU�V·KL� HPSUHVHV� QR�
FRQWDPLQDQWV��/·$MXQWDPHQW�DFWXD�
DPE� WUDwGRULD� L� QRPpV� HVWj� SUHR-
FXSDW� SHU� GHL[DU� DOJXQD� KHUqQFLD�
DEDQV�GH�OHV�HOHFFLRQVµ�

5HFROOLQW� HO� GHVFRQWHQW� YHwQDO�
GHOV�EDUULV�DIHFWDWV��%RQ�3DVWRU��6D-
JUHUD�L�6DQW�$QGUHX�HO�3DORPDU��3D-

TXLWD�'HOJDGR�LQVLVWHL[�TXH�´QR�Wp�
QL�FDS�QL�SHXV�LQVWDOĊODU�XQ�SDUF�WH-
PjWLF�HQ�XQD�]RQD�RQ�SUHFLVDPHQW�
ID�DQ\V�TXH� OOXLWHP�SHU�FREULU� OHV�
YLHV�L�GLJQLÀFDU�XQ�HVSDL�TXH�DIHF-
WD�GLIHUHQWV�EDUULVµ��L�ODPHQWD�TXH�
´QR� KDQ� GHPDQDW� RSLQLy� DOV� YHwQV�
L� SUHWHQHQ� FRODU� DTXHVW� SDUF� WH-
PjWLF�FRP�OD�PRQHGD�GH�FDQYL�GH�
FREULU�OHV�YLHV�D�FRVW�]HUR��TXDQ�HO�
FREULPHQW�pV�XQ�FRPSURPtV�TXH�ID�
PpV�GH�TXLQ]H�DQ\V�TXH�V·HVWj�LQ-
FRPSOLQWµ�

Pista d’esquí i parc esportiu 

(O�SURMHFWH�TXH�KD�JHQHUDW�PpV�SR-
OqPLFD�pV�HO�SDODX�GH�JHO�D�OD�=RQD�
)UDQFD�� SURMHFWDW� SHU� O·HPSUHVD�
6QRZRUOG� D� O·H[WUHP�GH� OD�0DULQD�
GHO�3UDW�9HUPHOO��3URSRVD�FRQVWUXLU�
XQ� FRPSOH[� G·HVSRUWV� GH� JHO� DPE�
XQD�SLVWD�GH����P�HOHYDGD�D����P�

G·DOWXUD�HQ�XQ�WHUUHQ\�SURSLHWDW�GH�
O·$MXQWDPHQW� L� GHO� &RQVRUFL� GH� OD�
=RQD�)UDQFD�TXH�UHTXHULULD�WUDVOOD-
GDU�OHV�LQVWDOĊODFLRQV�GHO�%DQF�GHOV�
$OLPHQWV�L�OHV�LQVWDOĊODFLRQV�HVSRU-
WLYHV�G·XQD�HVFROD��(UD�HO�SURMHFWH�
HVWUHOOD�GH�%DUFHORQD�SHU�DOV�-RFV�
2OtPSLFV� G·+LYHUQ�� SHUz� KD� FUHDW�
XQ� UHERPERUL� VRFLDO� L� SROtWLF� GH�
SULPHU�RUGUH��7DPEp�VHJXHL[�DO�FD-
ODL[��L�O·DOFDOGH�QR�YRO�UHQXQFLDU�KL�
del tot.

8Q�DOWUH�SDUF�WHPjWLF�TXH�HVSH-
UD�HO�OOXP�YHUG�pV�O·2SHQ�&DPS��D�
O·DQHOOD�ROtPSLFD�GH�0RQWMXwF��TXH�
SURSRVD�XQ�PRGHO�VLPLODU�DOV�SDUFV�
WHPjWLFV� GH� O·HVSRUW� L� DOV� KDOO� RI�
IDPH�DPHULFDQV��8QD�HPSUHVD�SUL-
YDGD�YRO�REULU�D�O·HVWLX�DTXHVW�FHQ-
WUH�G·RFL�GH�O·HVSRW�L�OD�WHFQRORJLD�

SHU�GRQDU�~V� D� XQHV� LQVWDOĊODFLRQV�
EXLGHV�ERQD�SDUW�GH�O·DQ\�L�TXH�QH-
FHVVLWHQ�XQD�LQYHUVLy�FRQVWDQW�SHU�
PDQWHQLU�OHV� HQ� ERQ� HVWDW�� (VWDUj�
REHUW� ���� GLHV� O·DQ\� L� KD� GH� SHU-
PHWUH� FRPSDWLELOLW]DU� O·~V� S~EOLF�

L� JUDWXwW�GH� O·DQHOOD�ROtPSLFD�DPE�
OD� QRYD� DFWLYLWDW� TXH� HV� GHVHQYR-
OXSL�GLQV�O·HVWDGL�L�HQ�DOWUHV�HVSDLV�

GHO� VHX�HQWRUQ��$�GLIHUqQFLD�GH� OD�
SLVWD� G·HVTXt� L� GHO� .LGV� 6DJUHUD��
HQ� DTXHVW� FDV� QR� FDO� XQ� FRQFXUV�
S~EOLF��SHUTXq� O·HVWDGL�/OXtV�&RP-
SDQ\V� IXQFLRQD� HQ� UqJLP� GH� FRQ-
FHVVLy�S~EOLFD��/·HPSUHVD�LPSXOVR-
UD� FRPSWD�DPE� VRFLV� FRP�$OOLDQ]��
0LFURVRIW��5DQVWDGW�L�&RPVD�(PWH��
SHUTXq� FDOGUj� IHU� REUHV� GH� UHKD-
ELOLWDFLy� GH� OHV� LQIUDHVWUXFWXUHV�� L�
SDJDUj�D�O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHOR-
QD����PLOLRQV�G·HXURV�HQ�FLQF�DQ\V�
HQ�FRQFHSWH�GH�OORJXHU�L�JHQHUDUj�
����OORFV�GH�WUHEDOO�GLUHFWHV�L�LQGL-
UHFWHV�

7RW� L� TXH� DTXHVW� SURMHFWH� pV�
DSDUHQWPHQW�PHQ\V�FRQÁLFWLX��HOV�
YHwQV� GH� OD� ]RQD� DSRVWHQ�� FRP�HV�
YD�FRQFORXUH�HQ�HO�SURFpV�SDUWLFL-
SDWLX�� SHU� ´XQ�0RQWMXwF�PpV� YHUG�
L� RQ� OHV� DFWLYLWDWV� TXH� V·KL� SUR-
JUDPLQ� VLJXLQ� FRPSDWLEOHV� DPE� OD�
VHYD�FRQGLFLy�GH�SDUFµ��H[SOLFD�OD�
SUHVLGHQWD�GH�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�
GH� OD� 6DWjOLD� L� YRFDO� GH�0HGL�$P-
ELHQW�GH�OD�)DYE��$QQD�0HQpQGH]��
TXH�DIHJHL[�TXH�´SHU�GXU�D�WHUPH�
O·2SHQ� 3DUF� KDXULD� G·HVWDU� UHVROW�
HO�SUREOHPD�HQGqPLF�GH�WUDQVSRUW�
S~EOLF� D� OD�PXQWDQ\D�� TXH� QL� WDQ�
VROV�V·KD�FRPHQoDW�D�DERUGDUµ��3HU�
DOWUD� EDQGD�� 0HQpQGH]� UHPDUFD�
TXH� DTXHVW� SURMHFWH� FRPSRUWDUj�
´HQFDUD�PpV� VRUROO�D� OD�PXQWDQ\D�
L�SURYRFDUj�PpV�PROqVWLHV�DOV�YHwQV�
TXH�YROHQ�JDXGLU�GHO�SDUF�GH�0RQW-
MXwFµ�� L� DYLVD� TXH� HOV� XVRV� TXH� HV�
SXJXLQ�SURJUDPDU�D�O·HQWRUQ�´WDP-
Ep� DIHFWDUDQ� OHV� ]RQHV� DGMDFHQWV�
GHOV� EDUULV� L� GHO� SDUF�� XQV� GDQ\V�
FROĊODWHUDOV� TXH� O·$MXQWDPHQW� QR�
KD�WLQJXW�HQ�FRPSWHµ�

Turisme i veïnat, una 
equació sense resoldre
/·$MXQWDPHQW�Wp�DO�FDODL[�WUHV�SURMHFWHV�GH�SDUF�
WHPjWLF�G·~V�SULYDW�HQ�VzO�S~EOLF�GHVWLQDWV�D�
DWUDXUH�PpV�WXULVPH��(OV�YHwQV�GHQXQFLHQ�TXH�
HO�FRQVLVWRUL�SUHWpQ�WDSDU�GqÀFLWV�KLVWzULFV�HQ�
SXQWV�FRP�OHV�YLHV�GH�WUHQ�GH�OD�6DJUHUD��OD�=RQD�
)UDQFD�R�0RQWMXwF��L�TXH�DFWXD�VHQVH�LQIRUPDU�
HOV�YHwQV�TXH�VH·Q�SRGHQ�YHXUH�DIHFWDWV

eV�FHUW�TXH�HOV�WUHV�SURMHFWHV�HVWDQ�HQFDOODWV��
Però més enllà dels pros i contres dels parcs 
temàtics, els veïns estan molt molestos per la 
manera de prendre decisions del consistori al 
PDUJH�GH�SURFHVVRV�SDUWLFLSDWLXV�L�G·DQjOLVLV�
GH�QHFHVVLWDWV�UHDOV�GH�FDGD�EDUUL��(Q�DTXHVW�
VHQWLW��HO�UHVSRQVDEOH�G·8UEDQLVPH�GH�OD�)DYE��
&DPLOR�5DPRV��GHQXQFLD�TXH�´DTXHVWD�PDQHUD�
GH�IHU�ID�YHUJRQ\D��O·$MXQWDPHQW�IXQFLRQD�DPE�
VHFUHWLVPH�L�PHQWLGHV�L�HQV�ID�SHUGUH�WHPSV�
amb reunions que després no serveixen per 
D�UHV��$L[t�KD�DFWXDW�DPE�HOV�WUHV�SURMHFWHV��
RFXOWDQW�OD�LQIRUPDFLy�DOV�YHwQVµ��,�VREUHWRW��
UHPDUFD�5DPRV��´DPE�OHV�VHYHV�DFWXDFLRQV�
estan mercantilitzant la ciutat i transmetent 

D�OD�JHQW�TXH�O·RFL�HV�SDJD�L�TXH�pV�PpV�
LPSRUWDQW�HO�WXULVWD�TXH�HO�YHtµ�

3HU�DOWUD�EDQGD��HO�UHSUHVHQWDQW�GH�OD�)DYE�
DYLVD�TXH�´HO�PRGHO�GH�FLXWDW�TXH�YRO�GHL[DU�
l’Ajuntament està basat en l’espectacle turístic 
L�OD�PDUFD�%DUFHORQD�D�TXDOVHYRO�SUHXµ��L�
DYLVD�TXH�HV�SUHSDUD�´XQD�JUDQ�PRELOLW]DFLy�
social per reclamar un model de ciutat 
sostenible i alternatiu al de ciutat mercantil 
DFWXDOµ��'H�PRPHQW��MD�KL�KD�HQ�PDU[D�XQD�
SHWLFLy�G·DXGLqQFLD�FLXWDGDQD�SHU�T�HVWLRQDU�
el model de ciutat turística, de marca i 
PHUFDQWLOLW]DGDµ��UHEOD�5DPRV��(O�FDOHQGDUL�
pV�FXUW��(O�PDLJ�YLQHQW�KL�KDXUj�HOHFFLRQV�
PXQLFLSDOV�

Una ciutat “mercantilitzada”

O/·$MXQWDPHQW�HVWXGLD�
donar llum verda a 
WUHV�SDUFV�WHPjWLFV�
G·LQLFLDWLYD�SULYDGD 
HQ�WHUUHQ\V�S~EOLFV

O(OV�YHwQV�GHQXQFLHQ 
TXH�O·$MXQWDPHQW�DFWXD�
RFXOWDQW�LQIRUPDFLy�
L�VHQVH�SULRULW]DU�OHV�
QHFHVVLWDWV�GHOV�EDUULV

joAN MoREjóN

A dalt, simulació de la pista d’esquí elevada a la Zona Franca, un projecte de l’empresa Snoworld que 

es faria en sòl públic. A sota, la ferida de les obres del tren a la Sagrera, on l’Ajuntament estudia donar 

permís a la insta·lació d’un parc temàtic infantil privat en terreny d’equipaments 
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El CAbRERo dE toRRE bARó

(O�SDVVDW���GH�GHVHPEUH��OD�VDOD�RQ�
VH� FHOHEUDYD� O·$XGLqQFLD� 3~EOLFD�
GHO�GLVWULFWH�GH�1RX�%DUULV�HVWDYD�
SOHQD�GH�JRP�D�JRP��'H�IHW��FDGD�
YHJDGD�pV�PpV�IjFLO�RPSOLU�OD�SHU-
TXq�FDGD�YHJDGD� O·$MXQWDPHQW�KL�
SRVD�PHQ\V� FDGLUHV�� XQD� VLWXDFLy�
GHQXQFLDGD�UHLWHUDGDPHQW�SHU�OHV�
entitats veïnals. Entre els veïns i 
YHwQHV��HOV�FRUUHVSRQHQWV�SROLFLHV�
GH�SDLVj�L�HOV�QRPEURVRV�PLOLWDQWV�
GH�SDUWLWV�SROtWLFV��HO�SOH�HVWj�DV-
VHJXUDW�� 3HUz� SHU� D� OHV� HQWLWDWV�
GH�1RX�%DUULV�QR�HUD�XQD�DXGLqQ-
FLD� QRUPDO�� /D� FDPSDQ\D� ´1RX�
%DUULV� &DEUHMDGD� GLX� SURXµ� KDYLD�
FRQYRFDW� HO� YHwQDW� SHU� WUDVOODGDU�
DO� *RYHUQ� L� DOV� JUXSV� PXQLFLSDOV�
OD�GHQ~QFLD�VREUH�OD�JUHX�VLWXDFLy�
GH� SREUHVD� TXH� HVWDQ� SDWLQW� HOV�
EDUULV� L� OD� GHPDQGD� GH� UHDOLW]DU�
XQ�SOHQDUL�HVSHFLDO�VREUH�HO�WHPD�
DPE�XQ�DIRUDPHQW�VXÀFLHQW��$FWH�
VHJXLW�OHV�HQWLWDWV�YDQ�FRQYLGDU�HOV�
JUXSV�PXQLFLSDOV� L�HO�YHwQDW�GH�OD�
VDOD�D�EDL[DU�D�OD�SODoD�GHO�GLVWULF-

WH�SHU�FHOHEUDU�XQD�DXGLqQFLD�SR-
pular alternativa.

&RQHL[HGRU�GH�OD�FRQYRFDWzULD��
O·$MXQWDPHQW�QR�YD�REULU�OHV�SRUWHV�
ÀQV�D�FLQF�PLQXWV�DEDQV�GH�FRPHQ-

oDU�O·DXGLqQFLD�L�HOV�YHwQV�YDQ�KDYHU�
G·HVSHUDU� DO� FDUUHU�� DPE� XQ� IUHG�
FRQVLGHUDEOH�� TXH� OD� SROLFLD� HQ-
WUHREUtV� OD�SRUWD�SHU�DQDU�GHL[DQW�
SDVVDU� HOV� DVVLVWHQWV�� G·XQ� HQ� XQ��

FRPSWDQW�ORV� SHUTXq� QR� HQWUHV-
VLQ�PpV�YHwQV�TXH�FDGLUHV�KL�KDYLD�
�H[DFWDPHQW�����

/D� FULVL� FDVWLJD� GXUDPHQW� HO�
GLVWULFWH�L�PDOJUDW�DL[z�OD�UHJLGRUD�
,UPD�5RJQRQL�QR�KD�IHW�S~EOLF�FDS�
HVWXGL� TXH� DQDOLW]L� OD� VLWXDFLy�� QR�
KD�JHQHUDW�FDS�GHEDW�FLXWDGj�VREUH�

DTXHVW�JUHX�SUREOHPD�WDO� L�FRP� OL�
GHPDQHQ�OHV�HQWLWDWV��QR�KD�GRQDW�
GDGHV�TXH�SHUPHWLQ�WHQLU�XQD�GLDJ-
QRVL�UHDO�L�XQ�FRQWURO�GH�OHV�SROtWL-
TXHV�VRFLDOV�D�OHV�TXDOV�GyQD�WDQWD�
SXEOLFLWDW�� 6LOHQFLRVD� L� UtJLGD� FRP�
XQ� SDO��PLUDYD� GH�PDQHUD� LPSHU-
WqUULWD�FRP�HOV�YHwQV�OL�GHPDQDYHQ�
XQD�DQjOLVL�GH�OD�VLWXDFLy��XQD�YDOR-

UDFLy�L�XQV�FRPSURPLVRV�
(O� GLVWULFWH� GH� 5RJQRQL� Vt� TXH�

FHOHEUD�HO�1DGDO��$TXHVW�DQ\��DPE�
XQD�SDQFDUWD�GH�OD�0DUDWy�GH�79��
L� XQ� DUEUH� GH� QDGDO� SDJDW� SHU� OD�
joieria de luxe Tous. Per la seva 
EDQGD�� HOV� YHwQV� YDQ� FROĊORFDU� OD�
VHYD�SUzSLD�SDQFDUWD�TXH�GHLD�´1R�
pV�SREUHVD��pV�LQMXVWtFLDµ�L�YDQ�UH-
GHFRUDU�O·DUEUH�DPE�FDUWHOOV�GH�OD�
PDQLIHVWDFLy� FRQYRFDGD� O·��� GH�
GHVHPEUH�SHU�DQDU�D�OD�SODoD�6DQW�
-DXPH��D�YHXUH�VL�D�OD�FDVD�JUDQ�IDQ�
PpV�FDV�TXH�HO�GLVWULFWH�

'DUUHUH�GH� OHV�ÀQHVWUHV��GLYHU-
VRV�SHUVRQDWJHV�YLJLODYHQ�L�FRPHQ-
WDYHQ�TXH�OD�UHJLGRUD�V·KDYLD�´VRU-
SUqVµ�SHO�FDQYL�GH�SDQFDUWD�GH� OD�
IDoDQD�GHO�GLVWULFWH��(VSHUHP�TXH�
no es deixi portar pels seus instints 
L�QR�HV�OOHQFL�D�SRVDU�PXOWHV�FRP�KD�
IHW�DPE�DOWUHV�DFFLRQV�YHwQDOV�

¢&RQYRFDUD� ,UPD� 5RJQRQL� HO�
SOHQDUL� HVSHFLDO� VREUH� SREUHVD"�
¢(V�IDUj�HQ�XQD�VDOD�DPE�VXÀFLHQW�
DIRUDPHQW"�$�DTXHVWHV�DOoDGHV��HOV�
YHwQV�L�YHwQV�FRQÀHQ�PpV�HQ�HOV�UHLV�
GH�O·2ULHQW�

ANtoNIo AlCáNtARA

/D�PDQLIHVWDFLy�HVWDYD�HPPDUFD-
GD� D� OD� FDPSDQ\D� LQLFLDGD�SHU� OD�
SODWDIRUPD� DO� PHV� GH� QRYHPEUH��
(Q� DTXHVWD� FDPSDQ\D� HO� YHwQDW�
GHQXQFLD�TXH�HO�JRYHUQ�PXQLFLSDO�
QR�GLVSRVD�GHOV�LQVWUXPHQWV�QHFHV-
VDULV� SHU� FRQqL[HU� OD� UHDOLWDW� TXH�
HV�YLX�DOV�EDUULV�L��SHU�WDQW��HQ�ID�
XQD� GLDJQRVL� HTXLYRFDGD�� 7DPEp�
TXH�OD�LQYHUVLy�GH�UHFXUVRV�S~EOLFV�

DO�GLVWULFWH��TXH�Wp�OD�UHQGD�IDPL-
OLDU�PpV�EDL[D�GH�OD�FLXWDW�L�OD�WD[D�
G·DWXU� PpV� DOWD�� pV� LQVXÀFLHQW� L�
TXH�OD�SREUHVD�QR�pV�XQ�SUREOHPD�
HVWUXFWXUDO� GH�1RX�%DUULV� VLQy�GH�
WRWD�OD�FLXWDW�

/D�PDU[D�YD�FRPHQoDU�DOV�EDU-
ULV��(O�PHWUR�GH�/OXFPDMRU�UHFROOLD�
HOV� GLIHUHQWV� JUXSV� GH� SHUVRQHV�
TXH� EDL[DYHQ� GHO� OHV� EDUULDGHV��
(O�PHWUR� SRUWDYD� YDJy� UHUH� YDJy�

FHQWHQDUV�GH�YHwQV�TXH�DQDYHQ�DO�
FHQWUH�GH�OD�FLXWDW��'H�OD�%DUFHOR-
QD�GH�FDUQ�L�RVVRV�D�OD�%DUFHORQD�
GHOV�DSDUDGRUV�L�HO�FDUWUy�SHGUD��$�
HV������K�OD�SODoD�8UTXLQDRQD�EX-
OOLD��*HQW�GH�GLIHUHQWV�FROĊOHFWLXV��
EDUULV�L�PXQLFLSLV�VH�VXPDYHQ�D�OD�
FULGD� TXH� KDYLHQ� IHW� GHV� GH� 1RX�
%DUULV� &DEUHMDGD�� (OV� ,DLRÁDXWDV��
OD� &RRUGLQDGRUD� G·$VVHPEOHHV�
G·$WXUDWV� GH� &DWDOXQ\D�� OD� )H-
GHUDFLy� G·$VVRFLDFLRQV� GH�9HwQV� L�
9HwQHV� GH� %DUFHORQD� �)DYE�� L� YH-
wQDW�GHO�*XLQDUGy�R�GH�0RQWFDGD�
L�5HL[DF��3HU�D�$OEHUW�*DUFLD��YHt�
GH�0RQWFDGD� L�PHPEUH�GHO�&DVDO�
GHO�%URW��HV�WUDFWD�GH�OD�VROLGDUL-
WDW�HQWUH�YHwQV��3HU�D�*DUFLD�´OHV�
IURQWHUHV� DGPLQLVWUDWLYHV� VyQ�ÀF-
WtFLHV��HOV�SUREOHPHV�GHO�YHwQV�GH�
1RX�%DUULV� L� HOV�GH�0RQWFDGD� VyQ�
HOV�PDWHL[RV�µ

Un problema de ciutat

(O�UHFRUUHJXW�HV�YD�LQLFLDU�DPE�GH-
VHQHV�GH�SHUVRQHV�DPE�WRU[HV�HQFH-
VHV�TXH�GHOLPLWDYHQ�OD�PDU[D��TXH�
YD�WUDQVFyUUHU�SHU�OD�9LD�/DLHWDQD�L�
HO�FDUUHU�)HUUDQ�ÀQV�DUULEDU�D�6DQW�
-DXPH�� (Q� DUULEDU� D� SODoD�� L� DPE�
HO�SHVVHEUH�EHQ�SURWHJLW��OD�PDQL-
IHVWDFLy�HV�YD�FRQFHQWUDU�HQWUH�OHV�
SRUWHV�GH�O·$MXQWDPHQW�L� OD�*HQH-
UDOLWDW�EDUUHMDQW�HOV�FULWV�GH�´JHQW�

VHQVH�FDVD��FDVHV�VHQVH�JHQWµ��´OD�
EDQFD�URED��HO�*RYHUQ�FROĊODERUDµ�
DPE�O·RPQLSUHVHQW�´QR�pV�SREUHVD��
pV�LQMXVWtFLDµ��$O�FHQWUH�GH�OD�SODoD�
HOV�YHwQV�YDQ�OOHJLU�XQ�PDQLIHVW�HQ�
TXH�GHQXQFLDYHQ�OD�VLWXDFLy�GH�SR-
EUHVD�HVWUXFWXUDO�L�OD�UHSUHVVLy�TXH�
HVWDQ�SDWLQW�´HQ�XQD�%DUFHORQD�HQ�
OD� TXDO� OHV� GHVLJXDOWDWV� HQWUH� GLV-
WULFWHV�KDQ�FUHVFXW�HOV�~OWLPV�DQ\V��
8QD� %DUFHORQD� LQMXVWD�� TXH� PDU-
gina una part important dels seus 

FLXWDGDQV��3HUTXq�QR�HV�WUDFWD�GH�
SREUHVD�� VLQy� G·LQMXVWtFLD�� 7HQLP�
GUHWV�L�QR�YROHP�FDULWDWµ��8QD�UH-
SUHVHQWDFLy�YHwQDO�YD�WUDVSDVVDU�OHV�
SURWHJLGHV�SRUWHV�GH�O·$MXQWDPHQW�
L�OD�*HQHUDOLWDW�SHU�OOLXUDU�HO�GRFX-
PHQW�VREUH� OD�VLWXDFLy�DO�GLVWULFWH�
TXH� KD� HODERUDW� OD� FDPSDQ\D�� /D�
PDQLIHVWDFLy� YD� FRQFORXUH� DPE�HO�
FDQW�FROĊOHFWLX�GHO�Canto a la liber-
tad�GH�-RVp�$QWRQLR�/DERUGHWD�

3HU�D�-XOLR�9HJD��XQ�GHOV�SRU-

WDYHXV�GH�OD�SODWDIRUPD��DTXHVWD�
DFFLy� KD� HVWDW� XQ� FRS� GH� IRUoD��
´+HP�EDL[DW�GHV�GHOV�EDUULV�FHQ-
tenars de persones i ara esperem 
XQ� UHVSRVWD� GHV� GH� O·DGPLQLVWUD-
FLyµ��,�FRQWLQXD�GLHQW�´YROHP�TXH�
O·$MXQWDPHQW�FRQYRTXL�XQD�SOHQD-
UL�HVSHFLDO�VREUH�SREUHVD�L�HODERUL�
XQ�SOD�G·DFFLy��'HV�GH�OD�UHJLGRULD�
GHO� GLVWULFWH� QR� YHLHP� FDS�PRYL-
PHQW��3HU�D�HOOV�OD�SREUHVD�QR�pV�
XQD�SULRULWDWµ�

La Barcelona real davant 
la ciutat d’aparador
´1R�pV�SREUHVD��pV�LQMXVWtFLDµ�HUD�HO�FULW�XQtVRQ�
GH�OD�PDQLIHVWDFLy�YHwQDO�TXH�YD�UHFyUUHU�HOV�
carrers del centre del Barcelona el passat 11 de 
GHVHPEUH��0pV�GH�PLO�SHUVRQHV�UHVSRQLHQ�D�OD�
FRQYRFDWzULD�GH�OD�SODWDIRUPD�FLXWDGDQD�Nou 
%DUULV�&DEUHMDGD�GLX�SURX�TXH�DJOXWLQD�PpV�GH�
FHQW�HQWLWDWV�GHO�GLVWULFWH�EDUFHORQt�GH�1RX�%DUULV

joAN lINuxbCN

El veïnat de Nou Barris es va manifestar l’11 de desembre al crit de “No és pobresa, és injustícia”

O(O�YHwQDW�GHQXQFLD�OHV�
FUHL[HQWV�GHVLJXDOWDWV�
G·XQD�FLXWDW�TXH�
margina una part 
LPSRUWDQW�GH�SREODFLy

El veïnat de Nou Barris exigeix 
un plenari especial sobre pobresa

joAN lINuxbCN

Pancarta veïnal a la façana del districte de Nou Barris

O9ROHQ�XQ�GHEDW�S~EOLF�
VREUH�OD�VLWXDFLy�VRFLDO�
DO�GLVWULFWH�L�TXH�HV�
UHDOLW]L�HQ�XQ�HVSDL�
DPE�SURX�DIRUDPHQW
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MARIA FAvà I joRdI 

FossAs 

+L�KD�XQD�IRWRJUDÀD�HQ�EODQF�L�QH-
JUH�� GH� ������ RQ� HV� YHX� O·DOFDOGH�
-RVHS� 0DULD� GH� 3RUFLROHV� FRQWHP-
SODQW� OD�FROĊORFDFLy�GH� OODPERUGHV�
DO�FDUUHU�3HUH�,9�GDYDQW�GHOV�4XD-
WUH�&DQWRQV� L� OD�FRRSHUDWLYD�3DX� L�
-XVWtFLD��DYXL�VDOD�%HFNHWW��$TXHV-
WD�LQVWDQWjQLD�TXH�DUD�HQV�ID�JUjFLD�
SHO� TXH� Wp� GH� QRVWjOJLF�� DPDJDYD�
XQD� UHDOLWDW� JHQV� DPDEOH� DPE� HO�
EDUUL��0HQWUH� O·DOFDOGH�HV�GHL[DYD�
UHWUDWDU�DPE�HOV�REUHUV�JDOOHFV�VX-
SHUHVSHFLDOLW]DWV�TXH�VDELHQ�SRVDU�
OODPERUGHV��V·HVWDYD�JHVWDQW�XQ�SOD�
SHUYHUV�TXH�SUHWHQLD�GHVIHU�HO�3R-
EOHQRX��HO�3OD�GH�OD�5LYHUD��$TXHVW�
SURMHFWH� QR� YD� SURVSHUDU� SHUTXq�
HOV� YHwQV�HV� YDQ�DL[HFDU�HQ�DUPHV�
L�YDQ�UHFROOLU�������VLJQDWXUHV�SHU�
LPSXJQDU�OR�� XQ� UqFRUG�PDL� VXSH-
UDW�VRWD�HO�IUDQTXLVPH��1RPpV�FDO�
UHFRUGDU�� GH� SDVVDGD�� TXH� HQ� HOV�
GHVSDW[RV�RQ�HV�IHLD�DTXHVW�SOD�KL�
KDYLD�1DUFtV�6HUUD�L�5RFD�-XQ\HQW��
(O�SULPHU�YD�VHU�DQ\V�GHVSUpV�DOFDO-
GH�GH�%DUFHORQD�L�DUD�HVWj�LPSXWDW�
SHU� O·DIHU� GH� OD� &DL[D� GH� &DWDOX-
Q\D��L�HO�VHJRQ��pV�XQ�GHOV�SDUHV�GH�
OD�&RQVWLWXFLy�L�O·DGYRFDW�GHIHQVRU�
GH� OD� LQIDQWD�&ULVWLQD��3HUz�HO�3OD�
GH�OD�5LYHUD�MD�pV�KLVWzULD��8QD�DO-
WUD�KLVWzULD�

El carrer més antic del barri

7RUQHP� DO� FDUUHU� 3HUH� ,9�� TXH� pV�
HO� QRVWUH� SURWDJRQLVWD�� $O� EDUUL��
HOV� PpV� JUDQV� HQFDUD� HQ� GLXHQ�
FDUUHWHUD� GH� 0DWDUy� R� FDUUHWHUD�
GH� )UDQoD� SHUTXq� DTXHVWD� YD� VHU�
OD� VHYD�SULPHUD� IXQFLy��6HJRQV�HO�
JHzJUDI�$QGUHX� %ODQFK� ´VHULD� DE-
VROXWDPHQW� LPSRVVLEOH� HQWHQGUH�
O·HYROXFLy� XUEDQD� GHO� 3REOHQRX�
VHQVH� O·H[LVWqQFLD� G·DTXHVWD� YLD�
GH�FLUFXODFLy�TXH�KD�YLVFXW�GHV�GH�
PRPHQWV� G·HVSOHQGRU� ÀQV� D� LQV-
WDQWV� GH� WULVW� DEDQGRQDPHQW� SHU�
SDUW�GH�OHV�DGPLQLVWUDFLRQVµ���eV�HO�
FDUUHU�PpV�DQWLF�GHO�EDUUL�L�HO�VHX�
HL[� YHUWHEUDGRU�� 3HUz� G·HQoj� TXH�
HV�YDQ�FROĊORFDU�DTXHOOHV�OODPERU-
GHV�GHO�3RUFLROHV�KD�DQDW�SHUGHQW�
progressivament protagonisme. 
/·REHUWXUD� GH� OD� *UDQ� 9LD� OL� YD�
UHVWDU� WUjQVLW�� OD� GHVORFDOLW]DFLy�
L� OD�FULVL� LQGXVWULDO�YDQ�IHU�WDQFDU�
OHV� IjEULTXHV� TXH� KL� KDYLD� DO� VHX�
YROWDQW��OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�5RQ-

GD�/LWRUDO� L�HO�QXV�GH� OD�SODoD�GH�
OHV�*OzULHV�YDQ�DFDEDU�GH�WUHXUH�OL�
SDSHU��$UD�pV�QRPpV�XQ�FDUUHU�PLJ�
DEDQGRQDW�� DPE� IjEULTXHV� WDSLD-

GHV�L�PDJDW]HPV�TXH�ID�PROWV�DQ\V�
TXH� QR� V·REUHQ�� 7p� O·DVSHFWH� GH�
SHULIqULD�XUEDQD�GH�VHJRQ�PyQ�

/·$MXQWDPHQW� ID� XQV� TXDWUH�

DQ\V�TXH�HV� YD�SODQWHMDU� UHPRGH-
ODU�OR� SHUz� HV� YD� SDVVDQW� HO� WHPD�
G·XQD�Pj�D�O·DOWUD��9D�REULU�XQ�SUR-
FpV�GH�SDUWLFLSDFLy�TXH�QR�KD�VDEXW�

QL�FDQDOLW]DU�QL�DSURÀWDU��(Q�DTXHV-
WD�FLXWDW�V·KD�SDUODW�L�V·KD�WHRULW]DW�
PROW�VREUH�GHVFHQWUDOLW]DFLy�L�SDU-
WLFLSDFLy��)LQV�L�WRW�KL�YD�KDYHU�XQD�
UHJLGRULD�GHO�UDP��3HUz�D�OD�SUjFWL-
FD�V·KD�IHW�EHQ�SRFD�FRVD�

(O� ���GH�QRYHPEUH�HV� YD�FHOH-
EUDU�XQD�VHVVLy�LQIRUPDWLYD�D�OD�EL-
EOLRWHFD�GH�&DQ� 6DODGULJDV�RQ�XQV�
WqFQLFV�PXQLFLSDOV�YDQ�H[SRVDU�DOOz�
TXH�KDQ�GLEXL[DW�L�UHGLEXL[DW�VREUH�
HO� FDUUHU� 3HUH� ,9�� /D�PDMRULD� GHOV�
veïns van sortir indignats de la re-
XQLy�PDUDWRQLDQD��TXH�YD�UHVXOWDU�
ser una llauna. Com diu el Jordi 
)RVVDV�� XQD� UHXQLy� ´GH� JRPHWVµ��
FRP�VL�IRV�XQ�FODXVWUH�GH�SULPjULD�

6L� KL� KDJXpV� DQDW� XQ� MXWJH� LP-
SDUFLDO� D� OD� VHVVLy� LQIRUPDWLYD��
KDXULD� GRQDW� OD� UDy� DOV� YHwQV� TXH�
YDQ� SDUODU� L� DOV� TXH� HV� YDQ� HQID-
GDU��6HPEOD�TXH�HQ�DTXHVWD�FLXWDW�
SHWLWV�L�JUDQV�KDQ�IHW�DOJXQD�DVVLJ-
QDWXUD� G·XUEDQLVPH� L� WRWV� V·DWUH-
YHL[HQ�D�RSLQDU��3HUz�HOV�YHwQV�GHO�
FDUUHU� 3HUH� ,9� TXH� YDQ� LQWHUYHQLU�
GXUDQW�OD�UHXQLy�KL�WRFDYHQ��(Q�VD-
ELHQ��+R�YLYLHQ��,�YDQ�UHWUHXUH�DOV�
H[SHUWV�TXH�VHLHQ�D�OD�WDXOD�HO�VHX�
GHVFRQHL[HPHQW�GHO�EDUUL��GHO�FDU-
UHU��L�GH�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�

Urbanisme o urbanització?

/D�FUtWLFD�SULPHUD�TXH�IHP�DOV�DX-
WRUV�GH�O·DYDQWSURMHFWH�pV�TXH�KDQ�
FRQIyV� XUEDQLW]DFLy� DPE� XUEDQLV-
PH��$�PpV��FUHLHP�TXH�KDXULHQ�GH�

VHU�WqFQLFV�H[WHUQV�D�OD�&DVD�*UDQ�
L�QR�IXQFLRQDULV��SHUTXq�QR�HV�SRW�
ser jutge i part.

$TXHVWV� WqFQLFV� KDQ� DQDW� SR-
VDQW�REMHFWHV�GDPXQW�GHOV�SOjQROV�
FRP�VL� IRV�XQ�SHVVHEUH�GH�ÀUHWD��
V·KDQ�SUHRFXSDW�PROW�GH�OHV�SDSH-
UHUHV��GHOV�OOXPV��GHOV�JXDOV�L�KDQ�
REOLGDW� OHV�SHUVRQHV� L�HOV� VHUYHLV��
1R� H[SOLTXHQ� R� QR� VDEHQ� RQ� DQL-
Uj� O·KDELWDWJH�S~EOLF��TXq�HV�IDUj�
DPE� HOV� HVSDLV� EXLWV�� TXLQ� ~V� HV�
GRQDUj�D�OHV�IjEULTXHV�RQ�MD�QR�HV�
IDEULFD� UHV�� FRP� V·HVWUXFWXUD� OD�
UHODFLy�GH�3HUH�,9�DPE�HO���#�TXH�
ÀQV� DUD� KD� LQWHUYLQJXW� PROW� SRF�
VREUH�HO�FDUUHU� L�PDL� O·KD�FUHXDW��
TXLQD�VHUj�OD�UHODFLy�DPE�OD�5DP-
EOD��TXq�SURSRVHQ�SHU�GLQDPLW]DU�
HO� FRPHUo�� TXH� SDVVDUj� DPE� HO�
3DUF�&HQWUDO�TXH� WUHQFD� OD� WUDPD�
KLVWzULFD�GH�O·HL[���

3URSRVHQ� FRPHQoDU� OHV� REUHV�
SHU� OD� SDUW� FHQWUDO� GHO� FDUUHU�� OD�
TXH�KL�KD�SHU�GDPXQW�L�SHU�VRWD�GH�
OD�5DPEOD��TXH�pV�OD�TXH�HVWj�PL-
OORU��/D�PpV�YLYD��3HUz�RQ�FDO�PpV�
LQWHUYHQFLy�L�PpV�UjSLGDPHQW�pV�HQ�
HOV�GRV�H[WUHPV��HO�TXH�WRFD�DO�%H-
VzV�L�HO�TXH�FRQQHFWD�DPE�0DULQD��
TXH�pV�RQ�HO�FDUUHU�ID�PpV�OOjVWLPD�

6L�HO�TXH�IDOWHQ�VyQ�GLQHUV�L�QR-
PpV�KL�KD�GHX�PLOLRQV�SHU�LQYHUWLU��
TXH�UHIDFLQ�HO�FODYHJXHUDP��TXH�ID�
PROWD�IDOWD��/OjVWLPD�TXH�OD�IRWR�GH�
OHV� REUHV� GHO� VXEVzO� QR� SRGUj� VHU�
PDL�WDQ�OOXwGD�FRP�OD�GH�OHV�OODP-
ERUGHV�GHO�3RUFLROHV�

Pere IV, d’eix vertebrador 
a perifèria del no res

A la foto de 

dalt, el carrer 

Pere IV en 

l’actualitat. 

A l’esquerra,

l’alcalde 

Josep Maria 

de Porcioles 

visita les 

obres de 

pavimentació 

del carrer 

l’any 1966. 

Al fons, la 

cooperativa 

Pau i Justícia

O/·DYDQWSURMHFWH�HV�
OLPLWD�D�FROĊORFDU�
REMHFWHV�GDPXQW�GHO�
SOjQRO�L�QR�UHVRO�HOV�
WHPHV�GH�IRQV�L�GH�IXWXU

(O����GH�MXQ\�GH������D�O·(VTXHOOD�GH�
OD�7RUUDW[D�HO�SHULRGLVWD�3DFR�0DGULG�
GHÀQHL[�3HUH�,9�FRP�HO�FDUUHU�GHO�7UHEDOO�
L�GH�OD�'LJQLWDW�L�HQ�XQ�DUWLFOH�PROW�ERQLF�
HVFULX�TXH�pV�XQ�´FDPt�GH�WUHEDOO�L�XQ�
SDVVHLJ�GH�EUXVHV�EODYHVµ�

'RV�FHQWV�FLQTXDQWD�DQ\V�DEDQV��HO�
que avui és el carrer Pere IV eren camps 
D�SXQW�GH�FRQYHUWLU�VH�HQ�FDUUHWHUD�
JUjFLHV�D�XQ�UHLDO�GHFUHW�GH�&DUOHV�,,,�
TXH�WHQLD�FRP�REMHFWLX�IHU�´FDPLQRV�
UHFWRV�\�VyOLGRV�TXH�IDFLOLWHQ�HO�FRPHUFLR�
de unas provincias a otras dando 
SULQFLSLR�SRU�ODV�GH�$QGDOXFtD��&DWDOXxD��
*DOLFLD�\�9DOHQFLDµ�

(O�JHzJUDI�$QGUHX�%ODQFK�KD�WUREDW�XQ�
GRFXPHQW�GH������VHJRQV�HO�TXDO�&ULVWzIRO�
*LURQHOOD��GH�IDPtOLD�GH�FRPHUFLDQWV�L�

propietari d’uns terrenys a la Granota de 
6DQW�0DUWt�GH�3URYHQoDOV��GHPDQDYD�D�OD�
&RPDQGDQFLD�GH�,QJHQLHURV�GH�%DUFHORQD�
VHU�FRPSHQVDW�GH�O·H[SURSLDFLy�TXH�KDYLD�
VRIHUW�SHU�FXOSD�GH�OD�QRYD�FDUUHWHUD�
UHLDO�D�)UDQoD�TXH�V·HVWDYD�FRQVWUXLQW�HQ�
DTXHOOV�PRPHQWV�

4XDWUH�DQ\V�PpV�WDUG��HO�IXQFLRQDUL�L�
HVFULSWRU�LOÃOXVWUDW�)UDQFLVFR�GH�=DPRUD�
GHVFULX�HO�VHX�YLDWJH�GH�%DUFHORQD�D�
0DWDUy�L�MD�SDVVD�SHU�OD�QRYD�FDUUHWHUD��
´(O�WUR]R�TXH�KD\�KHFKR�GH�HVWH�FDPLQR�
KDVWD�FHUFD�GHO�UtR�%HVRV�HV�EDVWDQWH�
VyOLGRµ�SHUz�HV�TXHL[D�GHOV�DLJXDPROOV��
´(V�XQD�GH�ODV�VDOLGDV�PiV�KHUPRVDV�\�
GLYHUWLGDV�GH�%DUFHORQD��SXHV�DGHPiV�GH�
KDOODUVH�SODQWDGDV�VXV�RULOODV�GH�EXHQRV�
olmos blancos y sus terrenos inmediatos 

ELHQ�FXOWLYDGRV��HVWiQ�WDPELpQ�VREUH�VXV�
RULOODV�XQD�JUDQ�SRUFLyQ�GH�SUDGRV�GH�
ODV�IiEULFDV�GH�LQGLDQDV�TXH�KHUPRVHDQ�
PXFKR��'HEH�QRWDUVH�TXH�ORV�SUDGRV�PiV�
LQPHGLDWRV�DO�FDPLQR�ULHJDQ�HQ�YHUDQR�
JUDQGHV�WUR]RV�GH�pO�SDUD�TXH�QR�OHV�YD\D�
el polvo a las piezas de lienzo, con lo que 
GDQ�QXHYR�PpULWR�D�HVWH�SDVHRµ�

$�SDUWLU�GH�OD�VHJRQD�PHLWDW�GHO�
VHJOH�;,;��DTXHVW�SDLVDWJH�UXUDO�
TXH�OORD�=DPRUD�HV�FRQYHUWHL[�HQ�XQ�
important eix industrial on predomina 
OD�LQG~VWULD�Wq[WLO��'XUDQW�HO�VHJOH�
;;�V·KL�LQVWDOÃODUDQ�QRYHV�LQG~VWULHV�
PHFDQR�PHWDOÃO~UJLTXHV��$OJXQHV�PDVLHV�
UHVLVWLUDQ�ÀQV�D�ÀQDOV�GH�OD�FHQW~ULD�L�
GHVDSDUHL[HUDQ�GH�IRUPD�VLPXOWjQLD�D�
O·DEDQGRQDPHQW�GH�OHV�IjEULTXHV�

Camí de treball i bruses blaves

bRANGulí

IGNAsI R. RENoM
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AlíCIA tudElA

L’any 2001 la vida de Sònia Bardají 
va canviar radicalment. Van néixer 
OHV� VHYHV�WUHV�ÀOOHV�� WULJqPLQHV�� L��
GHVSUpV� G·XQ� HPEDUjV� G·DOW� ULVF��
que va enfrontar tota sola i que la 
YD�WHQLU�XQ�WHPSV�KRVSLWDOLW]DGD��L�
G·XQ�SDUW�SUHPDWXU��VH·Q�YD�DGRQDU�
que el model monoparental de fa-
mília que ella havia decidit formar 
QR�HVWDYD�UHFRQHJXW�SHU�FDS�DGPL-
QLVWUDFLy��L�TXH�DL[z�HUD�XQ�REVWD-
FOH�D�O·KRUD�GH�SRGHU��SHU�H[HPSOH��
optar a ajudes que altres models 
GH� IDPtOLD�� FRP� OD� QRPEURVD�� Vt�
que podien optar. 

&RP�YD�VRUJLU�OD�LGHD�
de fundar la Federació 
Catalana de Famílies 
monoparentals?
Quan van néixer les ne-

nes em vaig sentir molt sola. 

El meu germà em va parlar 

d’un grup de mares que es 

trobaven en la mateixa situ-

ació que jo i que es reunien 

periòdicament per compartir 

experiències. Vaig començar 

a anar a aquestes trobades i 

vaig conèixer molta gent en 

la mateixa situació. A banda 

d’això, vaig mirar si podia 

optar a algun tipus d’ajuda 

però, en no estar reconeguda 

la família monoparental, a 

ulls de les administracions no 

existíem. Aleshores vaig tenir 

clar que s’havia de lluitar per 

aquest reconeixement i, amb 

el suport d’altres mares, vam 

muntar l’associació el 2002.

/·DQ\������YDX�DFRQVHJXLU�
TXH��PLWMDQoDQW�XQ�GHFUHW��
OD�*HQHUDOLWDW�LQFORJXpV�OD�
família monoparental dins 
la llei de famílies.
Sí, això ha estat impor-

tantíssim. Se’ns reconeix 

com a família i això permet 

que tinguem drets com al-

tres models de família. Va 

ser molt important el paper 

de la que era aleshores presi-

denta de l’Institut Català de 

les Dones, Marta Selva, que 

des del primer moment s’hi 

va implicar.

I uns mesos després vau 
DFRQVHJXLU�HO�FDUQHW�GH�
IDPtOLD�PRQRSDUHQWDO��
WUDPLWDW�SHU�OD�*HQHUDOLWDW��
i que suposa equiparar 
les ajudes per a aquest 
model de família amb les 
de les famílies nombroses. 
El primer carnet se’t va 
HQWUHJDU�D�WX�
Em sento molt satisfeta 

perquè vam lluitar molt des 

de l’associació per aconseguir 

aquest carnet, que ens permet 

optar a ajudes com les de la fa-

mília nombrosa. Es calculava 

que el primer any es tramita-

“L’administració està deixant 
a l’estacada les entitats”

Sònia Barjadí

Lluitadora a 
temps complert

És una lluitadora de cap a 
SHXV�L��WRW�L�TXH�VDS�TXH�
encara queda molt per 
IHU��HO�TXH�KD�DFRQVHJXLW�
amb l’associació és 
importantíssim. L’entitat és 
el seu projecte personal i 
s’hi dedica en cos i ànima 
SHUz��DUD�TXH�OHV�VHYHV�
ÀOOHV�MD�WHQHQ����DQ\V�L�
UHVSLUD�PpV�WUDQTXLOĊOD��
pot dedicar més temps a 
OHV�VHYHV�DÀFLRQV��O·HVSRUW�
i el cinema. La vida la va 
posar a prova quan va haver 
d’afrontar un embaràs de 
WULJqPLQHV�WRWD�VROD�TXH�OD�
va tenir al llit uns mesos 
i li va impedir treballar. 
Reconeix que se’n va sortir 
JUjFLHV�DO�VXSRUW�GH�OD�VHYD�
IDPtOLD�SHUz��VREUHWRW��WRW�L�
TXH�QR�KR�YXOJXL�UHFRQqL[HU��
per la seva fortalesa. Quan 
van néixer les nenes se’n va 
anar a viure amb els pares 
i va haver d’estar un temps 
sense treballar ja que no 
SRGLD�SDJDU�WUHV�HVFROHV�
bressol. Quan va crear 
O·DVVRFLDFLy��YD�FRPHQoDU�D�
deixar-les a estones al racó 
LQIDQWLO�L��D�SRF�D�SRF��HV�YD�
anar incorporant a la feina 
fent classes per a adults 
DOV�YHVSUHV��TXDQ�OD�VHYD�
família podia fer-se càrrec 
de les nenes.

IgNAsI R. RENom

Sònia Barjadí, de negre, amb els nens i nenes i monitores del racó infantil

rien uns 10.000 carnets i se’n 

van fer vora els 20.000. Entre 

d’altres coses, es reconeix un 

ajut de 745 euros anuals per 

ÀOO�ÀQV�DOV���DQ\V�SHU�SDUW�GH�
la Generalitat i descomptes en 

els títols de transport per als 

progenitors. Hi ha més punts 

per entrar a l’escola bressol 

pública i a l’escola més prope-

ra al domicili. També es con-

templen ajuts per a la compra 

d’habitatge protegit i un des-

compte del 50% de les taxes 

universitàries, tot i que amb 

la crisi aquest punt sembla 

que està aturat.

Com és la situació de les 
famílies monoparentals a 
Espanya i Europa?
A Espanya la família mo-

noparental no està reconegu-

da com a Catalunya. Segons 

la llei, a Espanya, i a causa 

que es fan polítiques des 

d’una ideologia passada, són 

monoparentals les vídues o 

mares soles amb almenys 

GRV� ÀOOV� L� XQ� G·HOOV� GLVFDSD-

citat. I a Europa tampoc no 

està reconeguda com a Ca-

talunya, però a molts països, 

especialment del nord, hi ha 

moltes ajudes a la materni-

tat i conciliacions d’horaris 

laborals, independentment 

del model de família.

A l’associació feu tallers 
SHU�D�PDUHV�L�ÀOOV�L�FRPSWHX�
DPE�DGYRFDWV�L�SVLFzOHJV�
SHU�IHU�FRQVXOWHV��SHUz�
O·DFWLYLWDW�PpV�UHFRQHJXGD�
i que ha “salvat” tantes 
famílies és el racó infantil. 
(Q�TXq�FRQVLVWHL["
És una mena de llar d’in-

fants, en el seu inici només 

per a les associades, però 

que després es va obrir a tot-

hom. No tenim ni l’espai ni 

la infraestructura d’una llar 

d’infants, però les famílies 

poden deixar els nens quan 

ho necessitin, tot i que la ma-

joria ho fan cada dia per anar 

a treballar. És per a famíli-

es que no poden pagar l’alt 

cost d’una llar d’infants. No 

disposem de cuina, perquè 

no tenim els permisos. Per 

això, demanem a les mares 

que portin el menjar de casa 

i nosaltres els hi escalfem. 

Tenim monitores, que sí que 

cobren un sou, però la resta 

funciona amb voluntariat.

&RP�D�DVVRFLDFLy��UHEHX�
subvenció des del 2005. 
$PE�OD�FULVL��HVWHX�WHQLQW�
problemes per cobrar-les?
Sí, de la Generalitat en 

principi rebem 34.000 euros, 

però fa dos anys que no ens 

paguen. De la Diputació re-

bem 1.900 euros i de l’Ajunta-

ment 20.000 euros. Aquests 

diners a nosaltres ens servei-

xen per cobrir despeses bàsi-

ques com les nòmines de les 

monitores del racó infantil. 

Però, a causa d’aquests re-

tards, aquest mes, per exem-

ple, no hem pogut pagar les 

nòmines de les monitores. És 

desesperant perquè amb la 

crisi l’administració està dei-

xant a l’estacada les entitats.

També us trobeu que les 
administracions us fan 
VHUYLU�GH�´EUDoµ�L�XV�GHULYHQ�
FDVRV�SHUTXq�HOV�DWHQJXHX�
L’administració, sense 

apujar-nos els diners que 

ens donen, ens deriva casos 

de serveis socials que ells no 

poden atendre. Ara mateix, 

el racó infantil el tenim des-

bordat, en part, per casos que 

ens envia l’administració, i 

que, evidentment atenem. 

També ens fan arribar famíli-

es perquè els busquem un lloc 

per viure i, nosaltres des de 

les nostres limitacions i a tra-

vés d’anuncis a les xarxes so-

cials o el boca-orella dels qui 

treballem per a l’associació, 

intentem aconseguir-ho. En 

aquest sentit, malgrat totes 

OHV� GLÀFXOWDWV�� KHP� DFRQVH-
guit trobar casa a molta gent.

Esteu fent molt més del que 
podeu...
L’administració també 

s’ha de fer càrrec de tot això. 

Un centre que cobreix tot el 

que cobrim nosaltres fet per 

les institucions seria molt 

més car amb tots els permi-

sos i reglamentacions que es 

necessiten. Com a mínim, i 

aquest any ho demanaré a 

l’ajuntament, ens haurien 

d’apujar la subvenció.

Esteu preparant un 
document de propostes 
SHU�WDO�G·HQWUHJDU�OR�D�OHV�
administracions. Quines 
reivindicacions destacaries?
Volem destacar l’alt risc de 

pobresa infantil que es dóna 

en famílies monoparentals, 

molt sovint lligat a la immi-

gració. És per això que en 

aquest document, i sent cons-

cient de la situació econòmi-

ca que viu el país, proposem 

més habitatge públic per a 

famílies en risc, exempció de 

l’IVA de productes d’alimen-

tació infantil, ajuts per pagar 

subministraments i augmen-

tar les beques menjador.

Presidenta de la Federació Catalana de Famílies Monoparentals

O“Ni a Espanya ni a 
Europa la família 
monoparental està 
UHFRQHJXGD�FRP�D�
Catalunya”

O“L’administració ens 
deriva casos de serveis 
socials que no pot 
DWHQGUH��VHQVH�DSXMDU�
nos la subvenció”
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/·HGLFLy�G·DTXHVWD�SXEOLFDFLy�KD�HVWDW�SRVVLEOH�JUjFLHV�D�OD�FROÃODERUDFLy�GHO�
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Ajuntament de Barcelona i diverses entitats

la veu del carrer

Llei anticiutadana
La Llei de Seguretat Ciutadana que acaba d’aprovar el PP 

-fent valer la seva majoria absoluta al Congrés dels Diputats- 

KD�UHEXW�PROWV�L�PHUHVFXWV�TXDOLÀFDWLXV��(O�GH�´OOHL�PRUGDVVDµ�
pV�VHQV�GXEWH�HO�PpV�JUjÀF�L�H[DFWH��3HU�DL[z�PDWHL[�SRGHP�
SDUODU��VHQVH�FDS�PHQD�GH�FRQFHVVLy�D�OD�UHWzULFD��G·XQD�
DXWqQWLF�DWHPSWDW�FRQWUD�OD�FLXWDGDQLD��(O�GUHW�D�SUHQGUH�OD�
SDUDXOD�QR�pV�QRPpV�XQ�GHOV�VHXV�DWULEXWV��pV�OD�VHYD�PDWHL[D�
UDy�GH�VHU��DOOz�TXH�OD�GLIHUHQFLD�GHOV�VHUIV�L�GHOV�VXEMHFWHV�

Bandejant qualsevol protecció jurídica, les noves 

disposicions instauren l’arbitrarietat policial a través d’una 

SDQzSOLD�GH�JUDYtVVLPHV�VDQFLRQV�HFRQzPLTXHV�GHVWLQDGD�D�
LQWLPLGDU�L�GLVVXDGLU�OD�SURWHVWD�SRSXODU��)HU�REVWDFOH�D�XQ�
GHVQRQDPHQW��SHU�PROW�TXH�VLJXL�GH�PDQHUD�SDFtÀFD��SRW�
VXSRVDU�ÀQV�D��������HXURV�GH�PXOWD��0DQLIHVWDU�VH�VHQVH�
KDYHU�KR�FRPXQLFDW��WDPEp��)HU�KR�GDYDQW�GHO�3DUODPHQW�
SRW�HQÀODU�VH�ÀQV�D�[LIUHV�DVWURQzPLTXHV��LPSRVVLEOHV�
G·DVVXPLU�SHU�SDUW�GH�TXDOVHYRO�HQWLWDW�VRFLDO��$SURÀWDQW�
O·DYLQHQWHVD��OD�OOHL�LQVWDXUD�LJXDOPHQW�OD�´GHYROXFLy�
HQ�FDOHQWµ��VHQVH�FDS�PHQD�G·HPSDUD��GH�OHV�SHUVRQHV�
LPPLJUDQWV�TXH�SURYLQ�G·HQWUDU�LUUHJXODUPHQW�D�(VSDQ\D�

Com més insuportables esdevenen la corrupció i la 

inoperància d’unes institucions segrestades per les elits 

ÀQDQFHUHV�L�OHV�JUDQV�FRUSRUDFLRQV��PpV�PDUFDGD�HV�WRUQD�
WDPEp�OD�GHULYD�DXWRULWjULD�GHO�JRYHUQ�GH�5DMR\��9HW�DTXt�
XQD�OOHL�RGLRVD��DQWLGHPRFUjWLFD��LOÃOHJtWLPD�

I vet aquí que, davant d’aquesta escomesa -potser per la 

SUR[LPLWDW�GH�OHV�GDWHV�QDGDOHQTXHV���OD�*HQHUDOLWDW�DGRSWD�
OD�QRVWUDGD�ÀJXUD�GHO�FDJDQHU��3HU�VL�DOJXQD�IDPtOLD�D�
punt de ser desnonada o algun activista abrandat abrigava 

esperances sobre una possible actitud de desobediència, 

GH�FRQQLYqQFLD�DPE�HO�YHwQDWJH�SHU�SDUW�GHO�*RYHUQ��HO�
&RQVHOOHU�(VSDGDOHU�V·KD�DIDQ\DW�D�GLU�TXH��WRW�KL�GLVFUHSDU�
hi, la policia catalana aplicaria disciplinadament la 

QRYD�OHJLVODFLy��6·DGPHWHQ�DSRVWHV�VREUH�OHV�FRQYLFFLRQV�
LQGHSHQGHQWLVWHV��UHDOV�R�FLUFXPVWDQFLDOV��G·DTXHVW�H[HFXWLX��
3HUz��WDQW�VL�VRPQLD�GXU�QRV�D�ÌWDFD�R�PpV�DYLDW�D�XQD�PHQD�
G·$QGRUUD�DPE�YLVWHV�DO�PDU��VHPEOD�TXH�FRPSWD�IHU�KR�D�
JDUURWDGHV��EUDQGLQW�OHV�OOHLV�OOLEHUWLFLGHV�GH�5DMR\�
6L�HOV�GHL[HP�IHU��pV�FODU��+DQQDK�$UHQGW�GHLD�TXH��

GDYDQW�G·XQ�RUGUH�RSUHVVRU��QR�WHQLP�HO�GUHW�G·REHLU��(O�
FDUUHU�SHUWDQ\�D�OD�FLXWDGDQLD��(OOV�WHQHQ�ÀW[HUV��1RVDOWUHV��
PHPzULD�GHPRFUjWLFD�L�DQKHO�GH�MXVWtFLD�

Carta oberta a Mercadona
De la Plataforma veïnal Recupe-
rem el Niza a l’atenció dels res-
ponsables de Mercadona:

Els escrivim per un motiu molt 
senzill: demanar-los que abando-
nin el projecte d’enderrocar el 
Cinema Niza i ubicar-hi un establi-
ment de 1.500 m2.

Som veïns i veïnes del barri de 
Sagrada Família que estem molt 
preocupats pel futur d’aquest es-
pai. Li hem reclamat a l’Ajunta-
ment de Barcelona que anul·li el 
Pla de Millora Urbana i que adqui-
UHL[L�OD�ÀQFD�SHU�WDO�GH�GHVWLQDU�OD�
a equipaments, ja que el sòl al 
districte de l’Eixample és escàs i 
tenim una greu mancança al res-
pecte. No hi volem un supermer-
cat gegant que alimenti la zona 
zero en què s’ha convertit l’entorn 
del Temple de la Sagrada Família, i 
volem recuperar aquest espai em-
blemàtic per al barri.

El seu projecte no és benvin-
gut. Ni el seu, ni el de la promo-
tora, ni el de l’Ajuntament. Fa 
massa temps que patim els efec-
tes negatius del turisme massiu al 
barri, de la manca d’equipaments 
i serveis públics, d’espais per a 
entitats i activitats socials. ¿Saben 
que les entitats culturals del barri 
han d’assajar a altres llocs perquè 
no tenen espai per fer-ho? ¿Que no 
tenim cap institut públic? ¿Que la 
biblioteca i el centre cívic estan 
col·lapsats?

Necessitem l’espai on vostès 
volen ubicar el quart Mercadona 

de la zona, i el 35è supermercat al 
barri. No en volem més. Abandonin 
el projecte, no hi participin.

Sabem la importància que té 
la imatge pública per a empreses 
com la seva. Participar en aques-
ta operació no els aportarà cap 
EHQHÀFL��VLQy�HO�UHEXLJ�GHO�EDUUL��
un barri que no es queda a casa 
callat davant d’allò que és injust, 
sinó que surt al carrer per cons-
truir el seu present i el seu futur. 
El Cinema Niza serà, abans o des-
prés, un espai per al barri, i el seu 
projecte no té cabuda en el futur 
del barri.

Només els demanem que res-
pectin la voluntat veïnal i que no 
posin més en escac la convivència 
al barri i l’esgotament de la paci-
ència.

Com a vostès únicament els 
motiva la lògica del màxim bene-
ÀFL�� QR� QRPpV� LJQRUHQ� OD� YROXQ-
tat d’un barri que vol recuperar 
el cinema Niza, sinó també igno-
ren que va ser molt més que un 
cinema. És un referent d’un pe-
ríode important de la nostra re-
cent historia i va tenir un paper 
actiu durant la “transició” post-

franquista. L’any 1977, després 
de la dictadura, va acollir actes 
i mítings polítics, com mítings del 
3DUWLW�6RFLDOLVWD�8QLÀFDW�GH�&DWD-
lunya (PSUC), del Partit Socialista 
de Catalunya - Congrés o d’Es-
querra Republicana de Catalunya, 
que va fer el seu IX Congrés en 
el qual l’Heribert Barrera va ser 
escollit secretari general. Aquell 
mateix any, el Front d’Allibera-
ment Gai de Catalunya (FAGC), 
pioner en la lluita pels drets LGTB 
a l’estat espanyol, va fer un his-
tòric i multitudinari míting contra 
“Ley sobre peligrosidad i rehabili-
tación social”.

Recuperar el cinema del Niza 
com un espai per al barri és el mi-
llor homenatge a la seva història i 
D�WRW�HO�TXH�VLJQLÀFD��L�pV�OD�VROX-
ció més respectuosa que mereix un 
símbol de la nostra memòria histò-
rica recent.

Ens acomiadem convençudes 
que entendran els motius que els 
hi exposem i que faran arribar la 
seva decisió a l’empresa promoto-
ra i a l’Ajuntament de Barcelona.

PlAtAfORmA vEïNAl 
RECuPEREm El NIzA

La veu de les
associacions
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la caMbra FOSca

eN POSitiU

L’Associació de Veïnes i 
Veïns de Prosperitat havia 
demanat al districte de Nou 
Barris la realització d’una 
assemblea amb el veïnat 
sobre la remodelació del 
carrer Nou Pins, un projecte 
que l’Ajuntament va decidir 
tirar endavant sense informar 
prèviament, ni a l’AV ni als 
veïns afectats. La gerent s’hi 
va comprometre. De sobte, 
van començar les obres. Sense 
assemblea i sense informació. 
L’AV va posar el crit al cel i 
ÀQDOPHQW�HV�YD�IHU�O·DVVHPEOHD�
informativa amb les obres ja 
començades. L’arquitecte que 
va enviar l’Ajuntament va 
reconèixer que li havien passat 
el projecte uns dies abans i 
va contestar com va poder. 
Els veïns van marxar amb la 
sensació que no havia trepitjat 
el carrer en qüestió. Com a 

representant polític la regidora 
Irma Rognoni va enviar la 
consellera Rosa Vallcarenas, 
la qual, a la pregunta de per 
què es remodelava  només una 
part del carrer, va contestar: 
“Jo no ho sé. Serà un tema 
pressupostari”. És l’única 
frase que va dir en tota la 
reunió. En acabar l’assemblea 
els veïns, indignats, van 
demanar al moderador que li 
passés el micròfon a lasenyora 
9DOOFDUHQDV��TXH�DPE�XQ�ÀO�
de veu va dir: “li passaré els 
apunts a la regidora”. Els 
veïns van aconseguir que es 
formalitzés una comissió de 
seguiment de les obres amb la 
presència de responsables que 
sàpiguen de què va el tema i 
puguin prendre decisions. A la 
sortida de l’assemblea un veí 
va avisar: “Si no ens atenen, 
aturarem les obres”.

El Senat, 

a Barcelona?

Jaume Collboni va anar a Madrid amb una gran idea: Barcelona, 
com a co-capital d’Espanya, podria acollir el Senat. Sorpresa 
general! Més que res, perquè gairebé hi ha unanimitat -inclús 
entre alguns senadors- que aquesta institució no serveix per a 
res. La cambra dels descol·locats. El cementiri d’elefants. 266 
senadors cobren sous que superen els 2.800 euros al mes, a 
sumar els bons per al taxi i l’ajuda per a manutenció de 1.800 
euros mensuals més. Un dia, a un exsenador se li va escalfar la 
llengua i va dir que hi havia dies en què li feia vergonya cobrar 
per no fer res (nosaltres afegim que no va dimitir). Una institució 
que ens costa 55 milions d’euros no té poder decisori. La idea 
de posar en valor el Senat per reivindicar Barcelona és una mica 
surrealista. Millor tancar-lo.

El Guinardó, en peu de 

guerra per Torre Garcini
Núñez y Navarro oferia a l’Ajuntament 
la masia de Torre Garcini si se li 
permetia construir pisos de luxe al 
parc de l’Oreneta. Com que la seva 
operació ha fracassat, ara demana 
tornar a negociar amb Hàbitat Urbà. Per 
pressionar, el passat 11 de desembre 
va col·locar un cartell anunciant 
l’enderrocament de les quatre vegades 
centenària masia (a la imatge). Aquest 
promotor només coneix un llenguatge: 
el de la pressió. Sap que si no es 
PRGLÀFD�HO�3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj�QR�
pot tirar ni un totxo a terra. Però (des 
de la presó?) va ordenar posar l’anunci 
amenaçador. El barri ha reaccionat 
d’immediat i exigeix a l’alcalde Trias 
que mantingui la màxima fermesa. El 

dissabte 13 de desembre les entitats 
veïnals van convocar una concentració 
al mercat del Guinardó. Ho tenen 
clar: “Si Garcini va a terra, el barri en 
peu de guerra”. Davant la pressió de 
Núñez, la pressió del veïnat.

Ens preguntem com pot ser 
que un regidor de districte 
SXJXL�ÀUPDU�XQD�PXOWD�GH�
3.000 euros (!) a “l’avi” de les 
manifestacions Pere Cuadrado. 
Activista social de fa anys 
i panys, va ser president 
de diverses associacions de 
veïns de Zona Franca. El 
passat 24 de juliol Cuadrado, 
acompanyat de desenes 
d’activistes de la PAH, tractava 
d’impedir el desnonament 
d’una coneguda veïna. Estava 
indignat i durant dues o tres 
hores va protestar davant 
la seu del districte de Sant-
Montjuïc, arrossegant el seu 
bastó i carregat de raó. Una 
multa posada en nom d’una 
ordenança que pretén garantir 
la convivència i el que fa és 
crear ràbia i indignació. “Si 
paga ara mateix li descomptem 
el 55%”, li van dir, i Pedro 

va pagar 1.170 euros que 
necessitava per subsistir. Quan 
la premsa va publicar els fets 
es va muntar “la marimorena”. 
Les xarxes socials treien fum. 
Els suports es multiplicaven. El 
UHJLGRU�-RUGL�0DUWt��ÀUPDQW�GH�
la multa, es va comprometre 
a estudiar el tema. I es va 
produir el miracle: els 3.000 
euros es van convertir en 
100. ¿Es mereixia Pere aquest 
ensurt? Encara espera que li 
tornin els diners.

Irma Rognoni 

no vol donar la cara

En uns temps on es defensa a boca plena 
el dret a decidir, resulta que el nostre 
Ajuntament informa poc i pregunta menys. 
Podríem fer una llistat interminable 
d’exemples. Ans al contrari, la Federació 
d’Entitats l’Harmonia, que gestiona el casal 
de barri obert recentment a l’antiga Fabra 
i Coats de Sant Andreu ha obert un procés 
participatiu per donar nom a l’equipament. 
El procés està obert. Hi ha dues propostes: 
Ateneu l’Harmonia (el 1936 a Sant Andreu del 
Palomar també se l’anomenava l’Harmonia 
de Palomar) i Ca l’Alsina (antic nom de la 
fàbrica Fabra i Coats). El regidor Raimon 
Blasi està poc entusiasmat amb la proposta i 
va informar que no acceptava la invitació a 
formar part del jurat. A ell li agrada el nom 
de Casal de Barri de Sant Andreu.

Càstig a Pere 

Cuadrado

Participació 

a l’Harmonia

Amunt!
Enllestim un any horrible. La cri-
si afecta milers de veïnes i veïns 
de forma greu i contundent. Però 
l’equip de Carrer, Carlos Azagra i 
la revoltosa Encarna presentem un 
calendari amb una il·lustració en 
positiu.

Amunt!
L’any s’acaba amb desenes de 

FRQÁLFWHV� L� UHLYLQGLFDFLRQV� SHQ-
dents. Una situació a la qual estem 
donant resposta aplegant-nos i dis-
cutint. Organitzant-nos contra la 
Barcelona d’aparador, la marca que 
privatitza i que margina els barris.

Amunt!
Comencem un any que estem 

convençuts que tindrà coses posi-
WLYHV�� 1R� SDUDUHP�ÀQV� DFRQVHJXLU�
que no hi ha hagi veïns o veïnes 
maltractats per una crisi que no 
hem provocat. S’haurà d’invertir 
més en serveis socials. Hauran de 
recollir les nostres reivindicacions i 
necessitats, obrir els equipaments 
que hi ha pendents de construcció 
o que simplement estan acabats i 
tancats per falta de pressupost.

Amunt!
Tothom a una. Empenyent. 

Com diu la il·lustració, “la calle 
no calla” i “la unió fa la força”. 
La junta de la Favb i l’equip de 
Carrer desitgem un any “amunt”. 
Lectors, amics, activistes, col-
laboradors, periodistes, fotògrafs, 
il·lustradors... amunt!!

mERCÈ PRAtGINEStÓS
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La Caixa, negoci privat i saqueig públicAlbERt RECIO
professor d’economia de la uab

Q
XDQ�FULGHP�´1R�pV�XQD�FUL-
VL�� pV� XQD� HVWDIDµ�� SRWVHU�
QR� O·HQFHUWHP� GHO� WRW�� 6t�
que és una crisi, un dels 

PDOV�HQGqPLFV�GHO�FDSLWDOLVPH��3HUz�
encertem de ple quan veiem que la 

UHVSRVWD�D�OD�FULVL�pV�XQD�HVWDID�
(O�FDV�PpV�FODU�pV�HO�GH�OD�EDQFD��

+HP�GRQDW�PLOHUV�GH�PLOLRQV�GH�GL-
ner públic (i en contret, deutes) per 

salvar bancs que després s’han do-

QDW�D�PROW�EDL[�SUHX�D�DOWUHV�EDQFV��
eV�HO�FDV�GH�&DWDOXQ\D�&DL[D��SUjF-
WLFDPHQW� UHJDODW� DO� %%9$�� 3HUz� HO�
PRGHO� GH� ´UHJDOµ� GH� EDQFV� VHPLS~-

blics per aquesta via no ha estat 

l’única forma de privatitzar institu-

FLRQV�FROÃOHFWLYHV�
/D� &DL[D� UHSUHVHQWD� XQ� DOWUH�

PRGHO� GH� VDTXHLJ�� PpV� VRÀVWLFDW��
PHQ\V�HYLGHQW��SHUz�VDTXHLJ�D�À�GH�
FRPSWHV�� /D� &DL[D� QR� KDYLD� SDWLW�
JUHXV� SUREOHPHV�� 1R� KD� KDJXW� GH�
VHU�VDOYDGD��PpV�DYLDW�KD�DSURÀWDW�
l’ocasió per absorbir altres entitats 

DPE�SUREOHPHV��FRP�&DL[D�*LURQD��
%DQF� GH� 9DOqQFLD� R� &DMD� &tYLFD���
Per tant, podia continuar funcio-

nant sense problemes, regida, al-

PHQ\V� IRUPDOPHQW�� SHU� XQ� FRQVHOO�
on hi tenien representació els im-

SRVLWRUV� L�HOV� WUHEDOODGRUV��0DOJUDW�
DL[z�� O·DIDQ\� SULYDWLW]DGRU� GHO� SDtV�
KD�SHUPqV�TXH�OD�FDL[D�KDJL�SDVVDW�
a ser formalment propietat d’una 

)XQGDFLy�FRQWURODGD�SHU�XQD�cama-
rilla que s’ha autonomenat, i n’ha 

eliminat qualsevol possibilitat de 

FRQWURO�VRFLDO�
La jugada l’ha permès una nova 

OOHL� TXH� H[LJHL[� TXH� HV� FRQYHUWHL-
[L� HQ� 6RFLHWDW� $QzQLPD� L� SHU� WDQW�
crei un nou capital, d’acord amb el 

seu patrimoni, que queda en mans 

G·XQD�)XQGDFLy�%DQFjULD��&RP�TXH�
OD� &DL[D� QR� WHQLD� JUHXV� SUREOHPHV�
i no necessitava una gran injecció 

GH� FDSLWDO�� OD� )XQGDFLy� FRQWUROD� HO�
������GHO�FDSLWDO�GHO�QRX�EDQF�&DL-
[D�%DQN��(OV�PHPEUHV�GHO�SDWURQDW�
GH�OD�)XQGDFLy�QR�KDQ�HVWDW�HOHJLWV�
per ningú, s’han anomenat a ells 

PDWHL[RV� R� KDQ� HVWDW� FRRSWDWV� SHOV�
SULPHUV��&DGD�QRX�PHPEUH�KR�VHUj�
SHU�FRRSWDFLy�GHOV�DQWHULRUV�

La camarilla

0LUDQW� TXL� IRUPD� O·DFWXDO� FRQVHOO�
HV�YHX�FODU�SHU�RQ�YDQ�HOV�WUHWV��(O�
nucli central està format per gent 

de l’entorn del antic president de 

OD� &DL[D�� HO� PDWHL[� ,VLGUH� )DLQp��
-DLPH�/DQDVSD��6DOYDGRU�$OHPDQ\�
�SUHVLGHQW�G·$EHUWLV��H[�GLUHFWLX�GHO�
%DUoD���7HUHVD�%DVVRQV�L�$OHMDQGUR�
*DUFLD�%UDJDGR��(O� IHW�TXH�)DLQp� L�
Lanaspa hagin coincidit anterior-

PHQW�DO�%DQF�$WOjQWLF�L�D�%DQN�8QL-
on dóna al grup un cert aire d’Opus 

'HL��(Q�IRUPD�SDUW�WDPEp�XQ�UHSUH-
VHQWDW� GH� OD� 6RFLHGDG� (FRQyPLFD�
%DUFHORQHVD� GH� $PLJRV� GHO� 3DtV��
SURPRWRUD� GH� OD� &DL[D� RULJLQjULD��
(V�WUDFWD�G·XQD�VRFLHWDW�WtSLFD�GH�OD�
primera burgesia, fundada el 1822 

i que a la junta actual hi té perso-

QDWJHV� FRP�5RFD�-XQ\HQW�� OD� IDPt-
OLD�*RGy� R�0DFLj�$ODYHGUD� �HQFDUD�
imputat al cas Pretòria���$�PpV�V·KD�
cooptat Carlos Slim, empresari me-

[LFj�� FRQVLGHUDW� VHJRQV� OD� UHYLVWD�
Forbes� O·KRPH�PpV� ULF� GHO�PyQ�� 7p�
PROWV�QHJRFLV��SHUz�OD�VHYD�SURPRFLy�
cap al cim va estar associada a la 

SULYDWLW]DFLy� GHO�PRQRSROL� WHOHIzQLF�
DO�VHX�SDtV��7DPEp�KL�pV�&pVDU�$OL-
erta, president de Telefónica, proper 

DO�33��ÀOO�GH�O·DOFDOGH�IUDQTXLVWD�GH�
Saragossa, també imputat per una 

activitat especulativa prohibida 

DPE� DFFLRQV� GH� OD� WDEDTXHUD� $OWD-

GLV�TXDQ�Q·HUD�SUHVLGHQW�L�ÀQDOPHQW�
H[RQHUDW�DOÃOHJDQW�TXH�HO�GHOLFWH�KD-

YLD�SUHVFULW��)UDQFHVF�+RPV��GH�&,8�
�H[�FRQVHOOHU�G·(FRQRPLD�DPE�3XMRO��
que posteriorment va treballar a 

$EHUWLV��� -DYLHU�6RODQD� �H[PLQLVWUH�
VRFLDOLVWD�� H[VHFUHWDUL� GH� O·27$1��
H[FRPLVVDUL� HXURSHX��� ;DYLHU�
López Burniol, notari, habitual col-

laborador de La Vanguardia��,�WUHV�
membres més destinats a donar una 

LPDWJH�´VRFLDOµ�GHO�3DWURQDW��-RVHÀ-

QD�&DVWHOOYt��XQD�FLHQWtÀFD�EDVWDQW�
mediàtica) i un representant de Cà-

ULWDV�L�GH�&UHX�5RMD�UHVSHFWLYDPHQW��
(O�SRGHU�HQ�PDQV�GH�FODUV�UHSUHVHQ-

WDWV�G·XQHV�HOLWV�SURX�FRQHJXGHV�

Molt més que un banc

6L� OD� &DL[D� QRPpV� IRV� XQ� EDQF� OD�
FRVD�MD�UHVXOWDULD�HVFDQGDORVD��SHUz�
la qüestió real és que el poder de 

l’entitat sobre la nostra vida quoti-

diana va molt més enllà del seu pa-

SHU�EDQFDUL�
'H� OD� )XQGDFLy� OD� &DL[D� GHSqQ�

GLUHFWDPHQW� O·2EUD�6RFLDO��$�PHVX-

ra que han crescut els problemes 

ÀQDQFHUV� GH� OD� *HQHUDOLWDW�� O·2EUD�
6RFLDO�KD�JXDQ\DW�LPSRUWjQFLD�FRP�
D�ÀQDQFHUD�L�RULHQWDGRUD�GH�OHV�SR-
OtWLTXHV�VRFLDOV��/D�VHJRQD�SRWD�GHO�
grup és Criteria, un holding del qual 

pengen empreses clau del país i que 

condicionen el nostre benestar en 

PROWV�FDPSV�
$EHUWLV�� OD� FRQFHVVLRQjULD�GH� OD�

PDMRU�SDUW�G·DXWRSLVWHV�GH�SHDWJH��
8QD�HPSUHVD�DPE�XQD�HQRUPH�FD-

pacitat d’inventar-se millores a la 

[DU[D� YLjULD� D� FDQYL� GH� SURUURJDU�
HO� WHPSV� GH� FRQFHVVLy�� eV� WDPEp�
RSHUDGRUD� G·XQD� [DU[D� GH� WHOHFR-

municacions creada amb la compra 

de Retevisión (l’antiga empresa 

S~EOLFD�TXH�FRQWURODYD�OD�[DU[D�GH�
UHSHWLGRUV�GH�WHOHYLVLy��

Saba, un dels majors grups 

G·DSDUFDPHQWV� L� FHQWUHV� ORJtVWLFV��
També molt hàbil en perllongar con-

FHVVLRQV��4XDQ�KD�YLVW�HQ�ULVF�OD�VHYD�
part de negoci a Barcelona ha acon-

VHJXLW� WUHQDU� XQD� ÀOLJUDQD� JUjFLHV�
a la qual ha pres el control de bona 

part dels aparcaments municipals 

GH�OD�FLXWDW��L����DQ\V�PpV�GH�QHJRFL��
*DV� 1DWXUDO� )HQRVD�� 8QD� GH�

les grans empreses energètiques 

GHO� SDtV��eV� SRVVLEOH� TXH� HO� IUDFDV-
sat i costós projecte Castor tingués 

a veure amb els seus antics mega-

plans d’implementar centrals de 

cicle combinat que requerien molt 

GH�JDV��,�pV�SRVVLEOH�TXH�OD�VHYD�LQ-

ÁXqQFLD�H[SOLTXL��HQ�SDUW��HO�ULGtFXO�
GHVHQYROXSDPHQW�GH�O·HQHUJLD�HzOLFD�
D�&DWDOXQ\D�

*UXS�6XH]��&ULWHULD�HQ�FRQWUROD-

YD� HO� ��� GHVSUpV� GH� YHQGUH�OL� SDUW�
GH� OD� VHYD� SDUWLFLSDFLy� D� $JEDU��
3HUz� SRVWHULRUPHQW� KD� FRPSUDW� HO�
����GH�O·HPSUHVD�FUHDGD�SHU�6XH]�L�
O·UHD�0HWURSROLWDQD�GH�%DUFHORQD�L�
TXH��FRP�KHP�H[SOLFDW�HQ�DQWHULRUV�
números de Carrer, ha suposat un 

veritable regal del negoci de l’aigua 

JUjFLHV�D�XQ�SDFWH�&L8�36&�D�%DUFH-
ORQD�L�URGDOLHV�

Criteria controla a més Serviha-

bitat (una empresa immobiliària) i 

0HGLWHUUDQHDQ�%HDFK�	�*ROI�&OXE��

TXH�H[SORWD�XQ�SDUF�G·RFL�DO�FRVWDW�GH�
3RUW�$YHQWXUD� �XQ� DQWLF� QHJRFL� GHO�
grup) i que és la principal propietà-

ULD�GH�VzO�RQ�HVWj�SURMHFWDW�HO�GLVFXWLW�
FRPSOH[�GH�FDVLQRV�%DUFHORQD�:RUOG�

Però també un banc

/·DOWUD�SRWD�pV�&DL[D�%DQN��HO�SULPHU�
EDQF� HQ� WHUULWRUL� HVSDQ\RO�� 6DQWDQ-

GHU�L�%%9$�VyQ�PpV�JUDQV�SHOV�VHXV�
LPSRUWDQWV�QHJRFLV�H[WHULRUV���&RPS-

ta també amb les principals assegu-

UDGRUHV�GHO�SDtV��9LGD�&DL[D�L�6HJXU�

&DL[D� $GHVODV� �DPE� XQD� IRUWD� SUH-
sència al negoci sanitari, associat a la 

0~WXD�0DGULOHxD���7p�XQ�LPSRUWDQW�
JUXS�EDQFDUL� H[WHULRU��%3,�D�3RUWX-

JDO��%RXVDUDPD�D�)UDQoD��O·DXVWUtDF�
(UVWH�%DQN��HO�[LQpV�%($�L�HO�PH[LFj�
,QEXUVD��DVVRFLDW�D�6OLP��7p� LPSRU-
tants participacions a Telefónica i 

Repsol, obtingudes quan aquestes 

HPSUHVHV�HV�YDQ�SULYDWLW]DU�
I si faltava alguna cosa per ar-

URGRQLU� HO� QHJRFL� &DL[D� %DQN�� DUD�
s’acaba d’adjudicar (amb les tecno-

OzJLTXHV� ,QGUD� L� )XMLWVX� L� HO� JUXS�
0RYHQWLD� �JHVWRU� G·HPSUHVHV� GH�
transport públic com Sarbus, Sar-

ID�� &DVDV�� HO� EXV� GH� O·$HURSRUW�� HOV�
7UDPV������ OD�JHVWLy�GHO�QRX�VLVWHPD�
de pagament del transport públic (la 

7�0RELOLWDW���8Q�QRX�VLVWHPD�FRQWUR-
vertit que de facto els hi donarà la 

gestió de tot el moviment monetari 

TXH�JHQHUD�HO�WUDQVSRUW�S~EOLF�ORFDO�
(O� JUXS� OD� &DL[D� FRQWUROD� JUDQ�

part de les àrees estratègiques que 

KDXULHQ�G·HVWDU� VRWD� FRQWURO�S~EOLF��
I no perd l’ocasió de maniobrar 

SHU�PDQWHQLU� L� IHU� FUpL[HU� HOV� VHXV�
JXDQ\V��/·HVSHULW�GH�OD�&DL[D�QR�pV�
HO�VHUYHL�S~EOLF��pV�HO�QHJRFL��8Q�QH-
goci ara clarament controlat per una 

camarilla que ningú no ha nomenat, 

SHUz�TXH�HOV�SRGHUV�S~EOLFV�KDQ�SHU-
PqV�FRQVROLGDU�

Més impunitat que mai

0ROWHV� GH� OHV� OOXLWHV� GHOV� GDUUHUV�
PHVRV�D�OD�FLXWDW�KDQ�[RFDW�GLUHFWD-

ment o indirectament contra empre-

VHV�GH�OD�&DL[D��FRP�OD�OOXLWD�FRQWUD�
els desnonaments, la dels afectats 

per les preferents, contra els talls 

d’aigua, contra la pobresa energèti-

ca, contra els abusos de les tarifes 

dels serveis, contra la pujada del 

WUDQVSRUW�� (O� JUXS� OD� &DL[D� VHP-

SUH�HVWj�D� O·DOWUD�EDQGD��'HIHQVDQW�
XQD� OzJLFD� HFRQzPLFD� HQ� FRQWUD� GH�
OD�PDMRULD� GH� OD� SREODFLy��$UD�PpV�
impune que mai perquè s’ha perdut 

tota possibilitat de control col·lectiu 

VREUH� O·HPSUHVD�� 3RWVHU� VL� FRPHQ-

cem a entendre que molts dels nos-

WUHV�SUREOHPHV�HV�GHFLGHL[HQ�DTXt�D�
SURS��HQ�DOJXQ�GHVSDW[�GH�OD�'LDJR-
nal, començarem a trobar camins 

SHU�IHU�ORV�KL�IURQW�

OA mesura que han crescut els problemes 
ÀQDQFHUV�GH�OD�*HQHUDOLWDW��O·2EUD�6RFLDO�
de la Caixa ha guanyat importància 
FRP�D�ÀQDQFHUD�R�RULHQWDGRUD�GH�OHV�
polítiques socials públiques

OEl grup la Caixa, dirigit per una 
‘camarilla’ que ningú no ha nomenat, 
controla gran part de les àrees 
estratègiques que haurien d’estar 
sota control públic

Il·luStRACIÓ: 
RICARdO 
hERmIdA
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jOAn mOREjón
/·DFWXDOLWDW�L�OD�UHÁH[Ly�FUtWLFD�VREUH�HO�
VLVWHPD�GH�WUDQVSRUW�S~EOLF�L�HO�PRGHO�
GH�PRELOLWDW�GH�%DUFHORQD�YD�PROW�PpV�
HQOOj�GH�OHV�QRWtFLHV�VREUH�HO�UHUHIRQV�
GH�OD�UHEDL[D�GHO�SUHX�GH�OD�7����R�OD�
FRQFHVVLy�GH�OD�7�0RELOLWDW�D�OD�&DL[D��
$TXHVW�GRVVLHU�V·KL�DFRVWD�VHQVH�IUHQV

/D�FUXwOOD�GH�OD�PRELOLWDW

urbana. La reintroducció del tramvia, 
l’any 2004, n’és un exemple “amb més 
valor simbòlic que rendibilitat pel que fa 
al nombre de passatgers”. Però, al ma-
teix temps, la falta de connexió entre el 
Trambaix i el Trambesòs simbolitza tam-
Ep�OD�IDOWD�GH�FRPSURPtV�SROtWLF�GHÀQLWLX�
per un altre model de mobilitat. Com 
explica Noy, “cap alcalde hi ha cregut de 
YHULWDW�ÀQV�DUDµ��QR�MD�HQ�HO�WUDPYLD��VLQy�
en el canvi de paradigma de mobilitat) i 
això es fa notar en una ciutat que, mal-

grat tot, té una bona xarxa de metro i ro-
dalies ferroviàries i una “lenta i obsoleta” 
xarxa d’autobusos actualment en procés 
de canvi.

En qualsevol cas, la mobilitat no es re-
dueix a la dicotomia entre cotxe i trans-
port públic. Segons dades del 2013, un 
57% dels desplaçaments o de la mobilitat 
interna a Barcelona es fa de forma no 
motoritzada. Més concretament: un 55% 
dels desplaçaments es fan a peu i un 2% 
en bicicleta. “Aquesta realitat encara no 
està prou assumida a l’hora de dissenyar 
la ciutat”, denuncia Thorson. I això que, 
segons admet ell mateix, s’ha avançat 
força en la la peatonalització des que la 
EDWDOOD� OD� YD� SODQWHMDU�� DOV� DQ\V� ���� HO�

mARC AnDREu I AnDRéS nAyA

icard Riol, Pau Noy i Ole Thor-
son tenen en comú que són en-
ginyers i referents a l’hora de 

pensar i defensar la mobilitat sostenible 
a Barcelona. Vinculats tots tres a l’As-
sociació per a la Promoció del Transport 
3~EOLF��373���WRWV�WUHV�O·KDQ�SUHVLGLGD�R�
en  són membres fundadors- i a l’entitat 
&DWDOXQ\D�&DPLQD��7KRUVRQ���Carrer els 
ha assegut al voltant d’una taula per di-
alogar sobre l’estat de la mobilitat a la 
FLXWDW��/HV�VHYHV�UHÁH[LRQV�LQWURGXHL[HQ�
un dossier que vol abordar críticament i 
a fons, des de diferents angles, la situació 
del transport públic a la ciutat.

D’entrada, Noy i Thorson sintetitzen 
una triple premissa o constatació que, 
com a valoració compartida pels tres en-
trevistats, estableix els paràmetres del 
debat: “La mobilitat a Barcelona està 
molt millor que a l’inici de la democrà-
cia”; “la ciutat té una de les millors xar-
xes de transport públic d’Europa”, i la 
capital catalana “és una de les poques 
ciutats d’Europa on l’anar a peu és en-
cara el primer sistema de desplaçament 
urbà”. A partir d’aquí, no obstant, tot són 
matisos i no sempre de color de rosa. Es-
pecialment si s’analitzen els darrers 35 
anys de mobilitat barcelonina en funció 
GH�OHV�WUHV�IDVHV�LGHQWLÀFDGHV�SHU�1R\��GH�
�����ÀQV�DOV�-RFV�2OtPSLFV��GHV�GH������
ÀQV� DO� WRPEDQW� GH� VHJOH�� L� GHV� GH� O·DQ\�
�����ÀQV�D�O·DFWXDOLWDW�

2OtPSLFD�H[SDQVLy�GHO�FRW[H�SULYDW

Així com 1979 va suposar per a la nova 
democràcia local el repte de posar ordre 
i expandir un sistema de transport pú-
blic heretat dels anys de la dictadura 
DPE�PROWV�GqÀFLWV�L�KLSRWHTXHV�������YD�
VLJQLÀFDU� XQ� SXQW� G·LQÁH[Ly� SHUTXq� WRW�

HO�SURMHFWH�ROtPSLF�HV�YD�H[HFXWDU�´VHQVH�
fer res pel transport públic”. Ho diu Noy, 
que argumenta que la construcció de les 
rondes i el túnel de Vallvidrera van fo-
mentar una “explosió del vehicle privat” 
TXDQWLÀFDEOH� HQ� WHUPHV� JHQHUDOV� HQ� OD�

multiplicació per dos de la circulació de 
cotxes per la ciutat.

És a partir de l’any 2000 que “es co-
mencen a aplicar mesures més o menys 
correctores” d’aquesta situació, en be-
QHÀFL� G·XQ� DOWUH� FRQFHSWH� GH� PRELOLWDW�

R

(QJLQ\HULD�GH�OD�VRVWHQLELOLWDW

DAnI CODInA
'·HVTXHUUD�D�GUHWD��$QGUpV�1D\D��0DUF�$QGUHX��3DX�1R\��5LFDUG�5LRO�L�2OH�7KRUVRQ

OLa falta de connexió entre 
el Trambesòs i el Trambaix 
H[HPSOLÀFD�OD�IDOWD�GH�
compromís polític per un 
altre model de mobilitatRicard Riol

Passió vocacional
L’enginyer que presideix la PTP 
des del 2007 confessa que la 
seva passió pel transport públic 
és “vocacional” i deriva de la 
VHYD�DÀFLy�SHU�´O·XQLYHUV�GHO�
ferrocarril”. No s’està d’admetre 
que gaudeix de la feina que fa 
perquè li permet posar en relació 
els seus coneixements tècnics amb 
la seva passió principal. Fins i tot 
li fa gràcia que, en alguna taula 
negociadora, li hagin criticat: “A tu 
t’agrada massa això del transport 
públic”. Però admet que de la seva 
relació amb el moviment veïnal 
i altres moviments socials com 
6WRS�3XMDGHV�Q·DSUqQ�TXH�QR�WRW�pV�
tècnica i passió: també funciona la 
mobilització.

Pau Noy
De Sants a la bici
A aquest enginyer i expresident 
de la PTP la passió pel transport 
públic i, concretament, el món 
ferroviari, li ve de petit, quan 
els seus pares el duien a veure 
els trens a l’estació de Sants. 
“No teníem cotxe a casa i anava 
arreu en tramvia, en metro o en 
autobús”, explica qui confessa: 
´$O�ÀQDO�OL�WUREHV�OD�JUjFLD�DO�
transport públic”. I així ha estat. 
Fins al punt que, excepte durant 
un parell d’anys, sempre ha anat 
a treballar en transport públic. 
'DUUHUDPHQW�ÀQV�D�6DEDGHOO��XQ�
WUDMHFWH�TXH�OL�SHUPHW�´GRUPLU�R�
llegir”. Això sí, per distàncies més 
curtes usa una bicicleta elèctrica, 
que defensa amb passió.

Ole Thorson
Carrera ecoluterana
1DVFXW�D�'LQDPDUFD�SHUz�DÀQFDW�
fa molt a Barcelona -va participar 
en la redacció del Pla Comarcal 
de 1976 -, a aquest enginyer i 
fundador de la PTP la passió 
pel transport públic li ve del seu 
pare, “pastor ecoluterà” que va 
LQFXOFDU�OL�XQD�EDUUHMD�G·HFRORJLD�
L�ÀORVRÀD�SURWHVWDQW��$L[z�HO�
va dur a escollir l’especialitat 
G·HQJLQ\HULD�GH�WUjÀF�DPE�YRFDFLy�
´G·LQWURGXLU�KXPDQLWDWµ��O·HVWXGL�
de la mobilitat humana) a una 
carrera tècnica. Fins als 30 
anys, a Dinamarca, solia anar en 
bicicleta. A Barcelona es va passar 
a la moto. I des que un accident el 
va descabalcar, es mou a peu o en 
transport públic. �pASSA A lA pàgInA 18
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FROÃOHFWLX�%DUQDFHQWUH��DPE�VXSRUW�GH�OD�
Favb). Un exemple clar del decalatge que 
exposa Thorson és la manca de rutes cla-
res per a vianants: “La plaça de Catalu-
nya té ara el doble d’espai per a vianants 
que als anys 70 però, en canvi, no es nota 
perquè no s’han dibuixat bé els itineraris 
de pas per a la gent”.

Sigui com sigui, el cas és que avui 
pràcticament tot el Casc Antic és peato-
nal; també les àrees que hi ha al voltant 
dels mercats municipals i, cada vegada 
més, diferents eixos de molts barris. I, 
a més a més, arreu és constatable una 
política d’eixamplament de voreres, tot 
i que Thorson precisa que només “l’Ei-
xample ha fet un canvi global”. Els dos 
JUDQV�SURMHFWHV�~OWLPV�IDYRUDEOHV�DOV�SH-
atons incideixen precisament en l’Eixam-
SOH��OD�UHIRUPD�GHO�SDVVHLJ�GH�6DQW�-RDQ�
i la de l’eix Diagonal-passeig de Gràcia. 
3ODQWHMDGD�OD�T�HVWLy�GH�VL�VyQ�UHIRUPHV�
classistes o que obliden els barris, els 
entrevistats ho relativitzen i, des de la 
perspectiva de la mobilitat, se centren a 
trobar-hi altres pegues.

Voreres d’aparador a la Diagonal

Així, Riol i Thorson denuncien perver-
sions o dimensions amagades en l’apos-
ta per l’eixamplament de voreres. El 
SULPHU� �TXH�KD�YLVW� UHEXWMDGHV� WRWHV� OHV�
al·legacions que la PTP i els col·lectius 
que fa anys que treballen per repensar 
OD� 'LDJRQDO� KDYLHQ� SUHVHQWDW� DO� SURMHF-
te de remodelació de l’alcalde Xavier 
Trias- critica que “tot el que no ha sigut 
mobilitat entesa com a un aparador per 
DOV�SHDWRQV��SHUz�HQ�EHQHÀFL�GHOV�FRPHU-
ciants) no s’ha tingut en compte”. I això 
inclou la no connexió dels tramvies per 
OD�'LDJRQDO��QHJDQW�DOV�EDUULV�GHO�%HVzV�
l’aproximació a aquesta altra zona de la 
ciutat o, simplement, l’opció a poder cre-
XDU�OD�GLUHFWDPHQW�� L�XQV�GHÀFLHQWV�JLUV�

per als autobusos. Thorson, per la seva 
banda, posa èmfasi en dimensions des-
conegudes o acallades quan es parla de 
peatonalització, eixamplament de vore-
UHV� L� SDFLÀFDFLy� GHO� WUjQVLW�� OD� IUHT�qQ-
cia semafòrica sol ser sempre favorable 
als cotxes i no als vianants, i la reducció 
certa dels morts per atropellament o acci-
GHQWV�GH�WUjQVLW��XQD�YLQWHQD�DQXDO�VREUH�
el centenar de fa més de dues dècades) 
no s’acompanya de la reducció de la xi-
fra de ferits, unes 11.300 persones que es 
mantenen més o menys estables any rere 
any. “És gairebé un problema sociològic 

TXH�HOV�SURMHFWHV�SHQVDWV�SHU�OD�FLXWDW�QR�
entenen mai el que necessita la gent que 
va a peu”, conclou Thorson.

Un  altre canvi sociològic o, si es vol, 
de paradigma social en matèria de mo-
bilitat passa pel metro. I, concretament, 
segons explica Noy, per assumir que “la 
idea que el metro ha d’arribar a tots els 
barris difosa durant els anys 80” no tant 
sols és inviable econòmicament en temps 
de crisi sinó també “una visió mastodòn-
tica de la mobilitat que té poca utilitat”. 
Els qui, com Noy i Riol, defensen l’alter-
nativa d’una bona xarxa de transport en 
superfície composada per tramvies i au-
tobusos ràpids són explícits i categòrics 
TXDQ�VHQWHQFLHQ�TXH�´MD�QR�HV�SRW�VHJXLU�
pensant la mobilitat de la ciutat en clau 
de metro”. La frase és de Riol, que posa 
la L-9 a mig construir com a exemple de 
“la fòrmula del fracàs”. De fet, dubta de 
la utilitat i sostenibilitat de les noves lí-
nies 9, 10 i 11 del metro però també diu 
que no és de rebut que hi hagi trams i 
SDUDGHV�MD�DFDEDWV�L�HQFDUD�VHQVH�IXQFL-
onar, com el metro de la Zona Franca. 
En qualsevol cas, el president de la PTP 
aposta per “no fer més línies de metro” i 
denuncia alguns cants de sirena emesos 
pels mateixos poders o sectors econòmics 
que “prometen metro com a estafa i alho-
ra boicotegen l’expansió i la interconne-
xió del tramvia”, més econòmic.

(O�PHWUR�D�%DUFHORQD�L�D�0DGULG

La inevitable comparació de Barcelona 
amb Madrid pel que fa al metro és des-
muntada per Riol i Noy si de complex 
d’inferioritat es tracta. “Barcelona és la 
ciutat europea que més parades de me-
tro té per metre quadrat”, explica Noy. Al 
seu torn, com raona Riol, “Madrid és la 
ciutat que més xarxa de metro ha cons-
truït després de la Xina, i es va fer du-
rant el boom immobiliari i deixant com a 

llegat uns costos d’explotació altíssims”. 
Uns costos que la Comunitat de Madrid 
paga i pagarà molts cars. Riol compara 
la decisió d’Esperanza Aguirre de fer ar-
ULEDU�HO�PHWUR�ÀQV�D�$OFREHQGDV�L�HO�FRU-
redor de l’Henares amb el que suposaria 
SHU�%DUFHORQD�IHU�DUULEDU�HO�PHWUR�ÀQV�D�
Granollers. I matisa: “La L-9 no és pot 
dir que sigui una còpia del model madri-
OHQ\�SHUz�SRUWDU�OD�ÀQV�DO�3UDW�Vtµ�

Arribats en aquest punt, queda clar 
que la xarxa de transport públic en su-
perfície és clau. I, com diu Noy, per la mo-
bilitat de Barcelona “és crucial, a banda 
de la unió del tramvia, la implantació al 
complet de la nova xarxa ortogonal d’au-
tobusos”. Riol explica que aquest nou mo-
del de xarxa “és molt millor que la de ma-
lla clàssica encara existent” i es queixa 
que ni s’ha explicat bé ni s’està implan-

tant al ritme i amb els recursos necessa-
ris perquè funcioni bé i així ho percebi la 
ciutadania, que mentrestant va patint 
retallades en un servei tradicional que 
encara mou el 60% de la població usuà-
ULD�G·DTXHVW�PLWMj�GH�WUDQVSRUW��´/D�QRYD�
xarxa d’autobusos s’està implantant a 
trompicons i amb uns plaços excessius”, 
denuncia el president de la PTP. Noy hi 
afegeix com a crítica que “està pensada 
per funcionar de dilluns a divendres”. “O 
tota la xarxa ortogonal es fa per funcionar 
els set dies de la setmana o cal fer una 
doble xarxa per festius i feiners”, sosté 

Riol, que veu una mala solució degradar 
el servei durant els caps de setmana. En 
paral·lel, en matèria d’autobusos els en-
trevistats coincideixen a reclamar millo-
res en els corredors metropolitans, “molt 
mancats de línies exprés”, i no duplicar 
VHUYHLV�DOOt�RQ�MD�KL�KDJL�WUDPYLD�´SHUTXq�
és tirar els diners”.

/D�&DL[D��HO�GqÀFLW�L�OD�7�0RELOLWDW

Alguns d’aquests reptes en mobilitat són, 
segons Riol, “perfectament assumibles” 
SHUTXq� HVWDQ� ´ÀQV� L� WRW� DO� PDUJH� GH� OD�
construcció d’infraestructures”. La qual 
FRVD� QR� VLJQLÀFD� TXH� FDOJXL� WDPEp� WUH-
EDOODU� SHU� DFRQVHJXLU� XQD� OOHL� GH� ÀQDQ-
çament del transport públic. Si aquesta 
llei s’hagués fet al mateix temps que la 
llei de mobilitat aprobada el 2003 i, en 
general, valorada positivament pels tres 
HQWUHYLVWDWV� �OD� 373� L� OD� PDWHL[D� )DYE�
YDQ�SUHVVLRQDU�L� LQÁXLU�HQ�HO�VHX�UHGDF-
tat), “hagués impedit la generació del dè-
ÀFLW�DFXPXODWµ�HQ�OD�GDUUHUD�GqFDGD�SHO�
WUDQVSRUW�S~EOLF��8Q�GqÀFLW�TXH�KD�HVWDW�
renegociat recentment per l’administra-
ció pública catalana amb entitats com 
&DL[D%DQN� ÀQV� D� O·H[WUHP� G·HQWUHJDU�OL�
com a penyora la gestió del nou sistema 
tarifari: la T-Mobilitat. La PTP ha portat 
precisament aquesta concessió al Síndic 
de Greuges perquè, com d’altres agents 
socials i polítics, no la veu gens clara.

Tampoc acaben de veure clara els tres 
experts en mobilitat la política tarifària 
que l’Àrea Metropolitana del Transport 
SRUWD� D� WHUPH�� 0pV� HQOOj� GH� SXMDGHV� L�
DOJXQD� UHEDL[D� FRQMXQWXUDOV� GH� SUHXV��
Noy, Thorson i Riol coincideixen a qua-
OLÀFDU�GH� ´FRQVHUYDGRUDµ� L� ´XQ� IUDFjV�À-
nancer”, a banda d’un “escàndol”, la po-
OtWLFD�WDULIjULD�FRQVLVWHQW�D�DSXMDU�SUHXV�
sense fomentar d’una manera adequada 
els abonaments personalitzats. I que no 
són la T-10, encara ara la modalitat de 
bitllet més utilitzat però no la més adient 
per fomentar l’ús del transport públic. 
Bàsicament perquè sense abonaments 
LQFHQWLYDWV�QR�HV�ÀGHOLW]HQ�HOV�XVXDULV� L�
V·DFDEHQ�SHUGHQW�LQJUHVVRV�SRVVLEOHV��ÀQV�
a l’extrem de deixar un sistema de trans-
SRUW�S~EOLF�GHÀFLWDUL�HQ�PDQV�GHOV�EDQFV�

Sigui com sigui -i a rel de l’experiència 
amb les mobilitzacions de la plataforma 
6WRS� 3XMDGHV� L� OD� TXH� MD� ID� PROWV� DQ\V�
mantenen de col·laboració amb la Favb 
i amb sindicats i entitats ecologistes- els 
tècnics en mobilitat i membres de la PTP 
fan un bon balanç de la doble tasca que, 
en clau de lobi i també de moviment i mo-
bilitzacions socials, fa avançar les políti-
ques de mobilitat a Barcelona. És prou 
VLJQLÀFDWLX� TXH� WRWV� WUHV� �PDOJUDW� VHU�
enginyers i experts en uns temes, els de 
mobilitat i transport públic, en els quals 
HQFDUD� SULPD� PROW� D� O·$MXQWDPHQW� XQ�
enfocament merament tècnic o de gestió 
�DOOz�GH� OD� UHJXODFLy�GHO� WUjQVLW��� FRLQFL-
GHL[LQ�D�TXDOLÀFDU�GH� ´SROtWLFDµ� O·DSUR[L-
mació necessària a l’hora de prendre de-
cisions. Tot és política, doncs. També en 
la mobilitat sostenible. 

DAnI CODInA
/D�LPDWJH�GHO�YLDGXFWH�GH�*OzULHV�TXH�DSODQDYD��HO�SDV�GHO�FRW[H�D�OD�FLXWDW�MD�pV�KLVWzULD

Ó-D�QR�HV�SRW�VHJXLU�SHQVDQW�
en clau de metro”, diu Riol, 
ni pretendre portar-lo a tots 
els barris; cal apostar pel 
transport de superfície

OLa nova xarxa ortogonal 
d’autobusos és molt millor 
que l’antiga però s’està 
implantant sense el ritme ni 
els recursos necessaris

� vE DE lA pàgInA 17

Menys cotxes o el simbolisme de Glòries
“Barcelona ha fet, en general, una bona política de millora 
de l’espai públic a tots els barris. S’estan foragitant els 
cotxes i, de fet, n’hi ha menys al Casc Antic, al Clot, a 
Horta, a Gràcia…”. Pau Noy és categòric en la seva valoració 
però comparteix el no menys categòric contrapunt d’Ole 
Thorson quan explica que, tot i que la fòrmula mixta de 
zones blaves i zones verdes és veritat que ha esponjat 
parcialment molts barris de cotxes, no es podrà cantar 
YLFWzULD�ÀQV�TXH�V·LPSODQWLQ�WDPEp�OHV�]RQHV�YHUGHV�D�OD�
perifèria. “Falta una política metropolitana de reducció 
del cotxe”, sentencia Thorson. Ricard Riol, al seu torn, hi 
afegeix un aspecte que, no per contingent des de fa set o 
vuit anys, és menys important: “El lobi del cotxe és ara una 
mica més dèbil perquè ha perdut clients de resultes de la 
crisi, quan s’ha fet més evident que mai que el cotxe és 
car”. Segons Riol, tot plegat ens podria situar en l’inici d’un 
canvi de paradigma sociològic pel qual “l’objecte del desig 
per a molta gent ja no és tenir un cotxe sinó un mòbil”.

(Q�DTXHVW�FRQWH[W��5LRO�\�1R\�FRLQFLGHL[HQ�D�TXDOLÀFDU�

de “molt simbòlic” i “important” l’enderroc del tambor o 
viaducte de la plaça de les Glòries i el projecte de reforma 
d’una plaça que, tal i com es va dissenyar en l’època 
olímpica, només tenia com a objectiu situar cotxes i més 
cotxes al centre de la ciutat. “El poder simbòlic del projecte 
que ha guanyat el concurs de Glòries rau en que el seu 
HVFHQDUL�ÀQDO��HQ�VXSHUItFLH��GyQD�XQD�JUDQ�SUHSRQGHUjQFLD�
als vianants, a l’espai verd i al transport públic”, recalca 
5LRO��1R�REVWDQW��7KRUVRQ�SXQWXDOLW]D��´6t��SHUz�DO�ÀQDO�
guanya el cotxe de nou perquè es fa un pas subterrani que 
en els darrers mesos de circulació provisional per la zona 
s’ha demostrat que no és necessari”. I és que, com alerta 
Thorson, “el cotxe i els conductors sempre tenen necessitat 
de més espai i més facilitats”. Per això qualsevol canvi, per 
petit que sigui, és important. Com la dècada que porta en 
funcionament el sistema de carsharing a Barcelona, amb 
uns 150 vehicles i 20.000 clients del que, segons Noy, és “un 
servei privat d’interès públic i que clarament contribueix a 
la reducció del cotxe privat”.
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7�0RELOLWDW��XQ�SDVR�PiV�KDFLD�´&DL[DOXxDµ
luIS CAlDEIRO

ataluña o España? De momen-
to, ni una ni otra: “Caixaluña”. 
A falta de saber qué estatus po-

lítico tendrá el territorio catalán en un 
futuro próximo, lo único que parece claro 
es su estatus económico: una región don-
GH� XQD� HQWLGDG� ÀQDQFLHUD� �OD�&DL[D�� HV�
claramente hegemónica. Tanto, que sus 
tentáculos se extienden desde el negocio 
EDQFDULR� �&DL[DEDQN�� D� ODV� DXWRSLVWDV�
�$EHUWLV��� SDVDQGR� SRU� OD� HQHUJtD� �*DV�
Natural Fenosa).

En este contexto, no es de extrañar 
que esta entidad haya querido completar 
su dominio con la conquista del último 
bastión del sector público. “El proyecto 
denominado T-Mobilitat constituye la 
privatización del último sector público 
que quedaba por privatizar: el transpor-
te”, declaró el pasado 14 de noviembre 
Ricard Riol, presidente de la Plataforma 
SRU� HO� 7UDQVSRUWH� 3~EOLFR� �373��� HQ� XQ�
acto celebrado en el Ateneo del Clot.

¢4Xp�HV�OD�7�0RELOLWDW"

Tal vez deberíamos empezar diciendo 
que la información disponible sobre la 
T-Mobilitat es incompleta y hasta com-
SOHMD��DODPELFDGD��6DEHPRV�TXH�VH�WUDWD�
de un proyecto impulsado por la Gene-
ralitat, a través del Departament de Te-
rritori y de la Autoridad Metropolitana 
GHO�7UDQVSRUWH��$70���\�TXH�EiVLFDPHQ-
te consiste en nuevas tarifas, nuevos 
WLSRV�GH�WDUMHWDV�\�XQ�QXHYR�PRGHOR�GH�
gestión. Los motivos aducidos para im-
plantarlo son la renovación tecnológica, 
el aumento de ingresos y la reducción 
del fraude. “Incluso nos lo han vendido 
como un proyecto de país, de construc-
ción nacional”, asegura Riol. También 
conocemos su calendario de implan-
tación: En 2015 comenzará la prueba 
piloto; al año siguiente se establecerá 
en la zona 1 y en 2017, en el resto de 

]RQDV��<�D�ÀQDOHV�GH������VH�FRQYHUWLUi�
en el sistema único de transporte, con la 
GHVDSDULFLyQ�GH�ODV�DQWLJXDV�WDUMHWDV�GH�
cartón y banda magnética.

Quizá el cambio más visible, de cara 
al gran público, será la forma de pagar. 
'XUDQWH� HO� SHUtRGR�GH� WUDQVLFLyQ� ������
�������VH�PDQWHQGUiQ�ODV�DFWXDOHV�WDUMH-
tas de cartón con banda magnética, pero 
aparecerán tres nuevos títulos provistos 
de un “chip”, que utilizarán la tecno-
logía contactless� �TXH� SHUPLWH� YDOLGDU�
DFHUFDQGR� OD� WDUMHWD�D� OD�PiTXLQD���3RU�
XQ� ODGR��XQD� WDUMHWD�GH�SOiVWLFR�TXH� LUi�
vinculada a una cuenta bancaria, en la 
que se cargará el gasto efectuado, igual 
que una factura domiciliada cualquiera 
�post-pago��� \� SRU� RWUR�� GRV� WDUMHWDV� GH�
pre-pago, que podrán recargarse con la 
cantidad de dinero que se desee e ir abo-
QDQGR�FRQ�pVWD�ORV�YLDMHV�UHDOL]DGRV��8QD�
GH� HOODV�� SDUD� YLDMHURV� IUHFXHQWHV�� VHUi�
SODVWLÀFDGD��\�OD�RWUD��GH�XQ�FDUWyQ�PiV�
UHFLR�TXH�HO�GH�ODV�WDUMHWDV�DFWXDOHV��VHUi�
SDUD�YLDMHURV�HVSRUiGLFRV��FRUUHVSRQGHUi�
a nuestro billete sencillo, o incluso tam-
bién a nuestra T-10, si así se decide). A 
diferencia de la primera modalidad, en 
el pre-pago el usuario no habrá de ceder 
datos personales.

Mucho se ha escrito en prensa sobre 
los supuestos descuentos asociados a 
ORV�QXHYRV�WtWXORV��'H�PRPHQWR��UHÀHUH�
Riol, lo que ocurrirá es que la modali-
dad post-pago hará automáticos los 
GHVFXHQWRV��HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�YLDMHV�UHD-

lizados. Por tanto, se continuará incen-
WLYDQGR�DO�YLDMHUR�IUHFXHQWH��DXQTXH�VH�
ignora si se seguirá penalizando a quien 
cambie de zona en sus desplazamientos, 
como hasta ahora. “No queremos que se 
haga descuento solamente por el tra-
yecto repetitivo, como sucede hoy” -ex-
plica- “sino sobre el cómputo global de 
OR�YLDMDGR��VH�KD\DQ�UHFRUULGR�GRV�]RQDV�
o cincuenta. Y no como ahora, que si 
siempre te mueves por Barcelona y un 
día vas a Tarrasa, te cobran el billete 
VHQFLOOR��PiV�FDUR��3RUTXH�HVR�QR�HV�À-
delizar a la gente”.

2WUD�FRVD�VRQ� ORV�DERQRV�VRFLDOHV� �7�
-RYH��WDUMHWDV�SDUD�SDUDGRV��IDPLOLDV�QX-
merosas y monoparentales), que se pre-
vé pasen íntegramente a la T-Mobilitat. 
Queda por ver, sin embargo, qué ocurrirá 
FRQ� ORV� SHQVLRQLVWDV�� FX\RV� WtWXORV� �7DU-
MHWD�5RVD�\�7DUMHWD���5RVD��VRQ�HPLWLGRV�
SRU�RWUR�HQWH�S~EOLFR��HO�$0%��ÉUHD�0H-
tropolitana de Barcelona).

8Q�QXHYR�PRGHOR�GH�JHVWLyQ

Sin embargo, el proyecto va mucho más 
DOOi� GH� OD� DSDULFLyQ� GH� QXHYDV� WDUMH-
tas.  Se trata, en palabras de Pau So-
telo, portavoz del movimiento Stop Pu-
MDGHV�� GH� OD� LQWURGXFFLyQ� GH� XQ� ´QXHYR�
paradigma” en la gestión del transporte 

público. “Hasta ahora, había tres acto-
res en la gestión: el usuario, la admi-
nistración y el operador, que podía ser 
S~EOLFR� �7UDQVSRUWHV�0HWURSROLWDQRV�GH�
%DUFHORQD��R�SULYDGR��7XEVDO�µ��´$KRUD��
con la T-Mobilitat” -prosigue- “aparece 
un tercero: el adjudicatario. O sea, la 

&DL[Dµ��8Q�$GMXGLFDWDULR�TXH� LQVWDODUi�
centros de atención al cliente con perso-
QDO�SURSLR��TXH�QR�VH�VDEH�VL�VXVWLWXLUiQ�
o coexistirán con los actuales, pertene-
cientes a TMB); que pondrá en marcha 
más de 30.000 máquinas validadoras 
�XQDV� QXHYDV�� SURSLHGDG� GHO� $GMXGLFD-
tario, y otras, las máquinas de TMB de 
VLHPSUH��DXQTXH�PRGLÀFDGDV�SRU� pVWH���
que cobrará la recaudación en primera 
instancia -sobre todo en la modalidad 
post-pago-, para luego entregarla a 
Transportes Metropolitanos, lo que le 

permitirá disponer, siquiera temporal-
mente, de abundante cash, efectivo, que, 
FRPR� EXHQD� HQWLGDG� ÀQDQFLHUD�� SRGUi�
rentabilizar. Y que como guinda gestio-
nará la ingente cantidad de información 
SULYLOHJLDGD��FXHQWDV�EDQFDULDV��KiELWRV�
de uso del transporte, etc.) que se obten-
drá con el nuevo sistema, creando para 
ello un centro de gestión de esta infor-
mación. Y aunque el titular de esta go-
losa base de datos será la ATM, su ges-
tión por una empresa privada inquieta, 
y mucho, a los movimientos y entidades 
sociales. “Se puede extraer tanta infor-
PDFLyQ�D�SDUWLU�GH�XQD�WDUMHWD�FRQ�FKLS�

en manos de tantos usuarios” -asegura 
Sotelo- “que el que esté en manos priva-
das es un peligro”. Y remata: “Con ello 
se les regala un poder”.

Pero por si todo esto fuera poco, el 
proyecto es tan ambicioso que prevé en 
un futuro incluir el acceso, mediante 
OD�PLVPD�WDUMHWD�GH�WUDQVSRUWH��D�RWURV�
servicios como el bicing, las autopistas 
o los párkings. Algo que, por una par-
te, engordará aún más la base de datos 
-haciéndola todavía más apetecible-, y 
por otra, implicará la entrada de nue-
vos actores externos en el entorno del 
transporte.

La gran sospecha

Otro capítulo sospechoso ha sido la con-
cesión del proyecto. Frente al sistema 
tradicional, en que la Administración 
presenta un pliego de condiciones al 
que tratan de ceñirse las ofertas de las 
compañías, con la T-Mobilitat se ha uti-
lizado un concepto denominado “diálogo 
competitivo”, cuyos mecanismos no son 
tan nítidos. En todo caso, lo cierto es que 
GH�ODV�FXDWUR�87(��8QLyQ�7HPSRUDO�GH�
Empresas) que se presentaron, todas 
fueron abandonando hasta quedar sólo 
una, llamada SOC-Mobilitat y encabe-
]DGD�SRU�&DL[D%DQN��OD�&DL[D���MXVWR�DQ-
WHV�GHO�PRPHQWR�GH�OD�DGMXGLFDFLyQ�ÀQDO��
Curiosamente, CaixaBank es el banco 
-de un grupo de siete- que más dinero ha 
aportado para un préstamo destinado a 
HQMXJDU�OD�GHXGD�EUXWD�GH�70%��FLIUDGD�
en 546 millones de euros. El crédito será 
de 472 millones, de los cuales Caixa-
Bank aportará 258. ¿Simple coinciden-
cia? “Con los años he aprendido a sospe-
char” -asegura Ricard Riol- “¿Podríamos 
considerar la T-Mobilitat como un aval 
para pagar el crédito? En este caso, van 
D� WHQHU� TXH� MXVWLÀFDU� OR� FRQWUDULR�� SRU-
que sospechoso, es”.

mESA pOpulAR DEl tRAnSpORt públIC
&DUWHO�GH�OD�FKDUOD�LQIRUPDWLYD�GHO����GH�QRYLHPEUH�VREUH�OD�7�0RELOLWDW

��SOC Mobilitat no asumirá riesgos. Podrá ganar más 
o menos, pero no perderá dinero. La Generalitat ha 
establecido unas previsiones de ingresos que, de no 
alcanzarse, obligarán a la Administración a compensar a la 
UTE adjudicataria. Directamente, mediante pago.

��Entre otras comisiones (por cada recarga pre-pago y por 
venta de billetes en sus máquinas), SOC Mobilitat cobrará 
0’0197 céntimos de euro por validación. Se calcula que ello 
supondrá unos ingresos aproximados de 16’4 millones de 
HXURV�DO�DxR��/R�TXH�VLJQLÀFD�TXH�HQ�FXDWUR�DxRV��VyOR�SRU�
este concepto, la UTE habrá recuperado su inversión inicial. 
Y puesto que la concesión es por quince años, percibirá… 
¡más de 200 millones!

��La Administración exige a SOC Mobilitat una inversión 
inicial de 58 millones de euros (70 millones con el IVA), 
pero le permitirá aportar solamente un 20% de esa cantidad 
con capital propio. El resto podrá conseguirlo mediante 
ÀQDQFLDFLyQ�EDQFDULD��'H�KHFKR��OD�$GPLQLVWUDFLyQ�\D�KD�
solicitado un préstamo de 35 millones de euros al BEI (Banco 
Europeo de Inversiones), destinado a la UTE.

��Hasta ahora, la Administración subcontrataba, mediante 
concurso público, algunos servicios (los rollos de papel con que 
se hacen las tarjetas, etc.) Con la T-Mobilitat, lo lógico es que 
las empresas que componen la UTE adjudicataria (CaixaBank, 
0DUÀQD��)XMLWVX�H�,QGUD�6LVWHPDV��VH�´DXWR�FRQFHGDQµ�HVWRV�
contratos: desde el plástico de las nuevas tarjetas hasta las 
máquinas validadoras, pasando por el software.

Un negocio redondo

O(O�´DGMXGLFDWDULRµ��OD�&DL[D��
es el nuevo actor en el 
trasporte público, a sumar 
a los tradicionales usuarios, 
administración y operadores

OLa concesión se ha hecho 
de forma poco nítida: de las 
cuatro UTE presentadas, 
WUHV�DEDQGRQDURQ�MXVWR�DQWHV�
GH�OD�DGMXGLFDFLyQ�ÀQDO

OLa entidad se hará cargo de la 
atención al usuario, cobrará 
la recaudación en primera 
instancia y dispondrá de 
información privilegiada

&
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ASSOCIACIó pER A lA pROmOCIó 
DEl tRAnSpORt públIC (ptp)
4 de novembre de 2014

A partir del 15 de setembre s’ha produït 
XQ�HPSLWMRUDPHQW�SURJUHVVLX�GH� OHV� IUH-
T�qQFLHV�D����OtQLHV�GH�EXV�FRQYHQFLRQDO�
en dia feiner, 17 línies en dissabte i 19 
en festiu.

/HV�QRYHV�IUHT�qQFLHV�QR�V·KDQ�DQXQ-
ciat a cap comunicat ni avís del servei. 
Les tires amb la informació de cada línia 
WDPSRF�QR�KDQ�HVWDW�DFWXDOLW]DGHV��ÀQV�L�
tot afectant línies que funcionen amb un 
KRUDUL�TXH�MD�QR�FRPSOHL[HQ�

0pV�HQOOj�GHOV�PRYLPHQWV�GH�ÁRWD�SUR-
pis d’una reestructuració del servei amb 
motiu de la nova xarxa de bus, la PTP ha 
constatat per horaris una reducció global 
del servei de bus de TMB que afecta les 
línies convencionals. Aquesta situació és 
FRQVHT�qQFLD�GH� OD�QR�UHSRVLFLy�GHO�SHU-
VRQDO� RSHUDWLX� MXELODW� DPE� QRXV� WUHED-
lladors denunciada des de fa temps pels 
sindicats de Transports de Barcelona.

Les principals retallades es produei-
[HQ�VREUH�OtQLHV�TXH�MD�WHQLHQ�XQ�LQWHUYDO�
de pas força elevat i que presentaven uns 
KRUDULV�QR�FDGHQFLDWV��TXH�HV�UHSHWHL[HQ�
cada hora). La PTP ha manifestat des de 
fa temps el seu desacord amb l’actual po-
OtWLFD�GH�IUHT�qQFLHV�QR�FDGHQFLDGHV�TXDQ�

l’oferta ronda els intervals de 15, 20, 30 
o 60 minuts. Tampoc no resulta lògic que 
en una xarxa de bus urbà d’una gran ca-
pital es donin intervals com els que ofe-
reix la línia 51, passant cada 50 minuts; 
la línia 42, cada 36 minuts, o la línia 26, 
cada 31 minuts. Trams d’aquestes línies 
està previst que siguin incorporades a 
serveis de la nova xarxa de bus, amb in-
tervals en dia feiner de 5-8 minuts.

Queden poques línies d’autobús con-
YHQFLRQDO� DPE� IUHT�qQFLHV� LQIHULRUV� DOV�
���PLQXWV�HQ�GLVVDEWH��/D�PDMRULD�GH�Ot-
QLHV� HV� TXHGHQ� HQ� IUHT�qQFLHV� HQWUH� HOV�
14 i el 20 minuts, tot i que hi ha barris, 
com Ciutat Meridiana, en els quals cap 
GH�OHV�OtQLHV�QR�WHQHQ�IUHT�qQFLHV�LQIHUL-
ors als 30 minuts.

En el cas dels festius és on hi ha més 

afectació de les retallades. El servei 
convencional de bus s’ha quedat amb 
IUHT�qQFLHV� DO� YROWDQW� GHOV� ��� PLQXWV��
4XHGHQ�OtQLHV�DPE�IUHT�qQFLHV�H[WHPSR-
rànies, com la 60, que funciona cada 80 
minuts, la línia 51 cada 65 minuts, la 40 
cada hora o la 78 cada 50 minuts.

3RFD�LQIRUPDFLy��XVXDULV�GHVRULHQWDWV

Al llarg dels darreres dies, diversos ciu-
tadans s’han adreçat a la PTP per infor-
mar que havien notat un increment dels 
temps d’espera a les línies que funcionen 
per interval i un incompliment d’horaris 
a les línies que funcionen per horari de-
tallat, sense que ningú no els informés. 
La informació és bàsica per poder deci-
dir quin transport és més convenient en 
cada moment i un dret dels usuaris. En 

aquest cas, TMB no ha informat d’una 
de les més grans retallades d’autobús; 
ni com a avís puntual a les parades, ni 
PRGLÀFDQW�OHV�WLUHV�KRUjULHV�GH�OHV�OtQL-
es, ni utilitzant els teleindicadors, ni per 
les alertes personals per línia, ni per la 
web, ni per les xarxes socials twitter ni 
facebook.

Per tot això es demana a TMB que 
seguint l’esperit del més pur sentit comú 
reclamat des de la PTP, avisi de les no-
YHV�IUHT�qQFLHV�D�OHV�SDUDGHV�LJXDO�TXH�ID�
quan hi ha millores en el servei.

)HU�XQ�UHSODQWHMDPHQW�GH�OD�[DU[D�JOR-
bal els caps de setmana. Igual que les pau-
tes de mobilitat nocturnes són diferents a 
OHV�GL�UQHV��FDOGULD�DGDSWDU�HOV�LWLQHUDULV�
de les línies per als caps de setmana. 

$FODULU�VL�HOV�FDQYLV�GH� IUHT�qQFLD�HV�
deuen a problemes temporals de manca 
GH�SHUVRQDO�R� VHUDQ�GHÀQLWLXV�� FRVD�TXH�
determinaria el tipus d’informació a do-
nar als passatgers i passatgeres.

Pactar amb la ciutadania i els sindi-
cats una nova xarxa on es millorin les con-
dicions del transport públic de superfície 
L�HV�SRVL�À�D�OD�SqUGXD�GH�OORFV�GH�WUHEDOO�
al transport públic. En aquest pacte han 
de ser-hi presents les administracions pú-
bliques consorciades al si de l’ATM: Ge-
QHUDOLWDW� GH� &DWDOXQ\D�� $MXQWDPHQW� GH�
Barcelona i Àrea Metropolitana.

jESúS mARtínEz

D� UHG� GH� EXV� VHUi� PiV� HÀFD]� \�
competitiva.”

Transports Metropolitans de 
%DUFHORQD��70%���TXH�UHFXUUH�D�ODV�FKL-
meneas gaudinianas para promocionarse 
HQ�VX�ZHE��LQDXJXUy��D�ÀQDOHV�GHO�������
la nueva red de autobuses en el área me-
tropolitana de la ciudad. 

“Pero esto es una estafa. Según TMB, 
FRQ�OD�QXHYD�UHG�YLDULD�VH�PHMRUD�HO�VHUYL-
cio, pero es mentira; se quitan autobuses 
>FRFKHV��HQ�OD� MHUJD@��3RU�HMHPSOR��PH�OR�
invento: si antes, en la línea 57 y en la lí-
nea 157 había en total de 15 coches, aho-
UD�� FRQ� OD�'��� �3DVVHLJ�0DUtWLP�(UQHVW�
Lluch), que sustituye a estas dos, se re-
ducen los vehículos y hay 10 coches”, de-
nuncia uno de los conductores suplentes 
GH�70%��TXH�SUHÀHUH�TXHGDU�HQ�HO�DQRQL-
mato, por lo que le llamaremos Kiko. 

Las otras líneas que se han puesto en 
PDUFKD�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV��+����*RUQDO�
Besòs/Verneda), que sustituye la 56; H6 
�=RQD� 8QLYHUVLWjULD�)DEUD� L� 3XLJ��� TXH�
VXVWLWX\H� OD� ���� 9�� �3ODoD� (VSDQ\D�6D-
UULj���TXH�VXVWLWX\H�OD�����\�9����3DVVHLJ�
Marítim-Montbau), que sustituye la 10.

Kiko, de lábil compostura, socarrón 
\�ÁHPiWLFR��HQWUH�VDOD]�\�KRPEUH�SURER��

padre de familia honrado-, es “conductor 
suplente” desde hace 14 años, y se sulfura 
cuando se da cuenta del “enmascaramien-
WRµ�TXH��D�VX�MXLFLR��HVWi�OOHYDQGR�D�FDER�HO�
Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. 
“La reestructuración de líneas, en reali-
dad, es una reducción de servicios.”

Además, según Kiko, con menos ve-
hículos se prescinde de personal: “Cada 

autobús tiene tres conductores: uno para 
la mañana, uno para la tarde y otro para 
la noche. Y con esta nueva distribución 
GHMDQ�GH�WUDEDMDU�XQ�PRQWyQ�GH�WtRV��3HUR�
es curioso, ayer mismo me llamaron de la 
cochera porque faltaba gente”, se perca-
ta este hombre recio y barbudo, y con un 
acusado sentido de la dignidad humana.  

Cree que con cada año que pasa, sus 
derechos laborales se resienten, y con sus 
GHUHFKRV��ORV�GHO�FRQMXQWR�GH�OD�SODQWLOOD��
´<R�DQWHV�HVWDED�ÀMR�HQ�XQD�GH�ODV�OtQHDV��
pero por motivos ‘funcionales y de opera-
tivo’ me cambiaron de ubicación, hace un 
par de años. Ahora estoy en la cochera de 
Ponent, en el polígono de la Zona Franca. 
Ya ves que vamos para atrás y no para 
adelante”, considera. 

Por la misma razón que habla de sí 
mismo, habla de la sociedad: en el contex-
to de la crisis económica, cualquier gasto 
VXSHUÁXR� VH� SRQH� HQ� HQWUHGLFKR�� ´¢3RU�

qué no se dice la verdad a la ciudadanía 
sobre el aumento de las tarifas? Ahora el 
billete de autobús cuesta dos euros. ¿Por 
qué? Porque se ha doblado el número de 
altos cargos en TMB. Y claro, esta gente 
cobra un pastón, y de algún lado se ha 
de sacar el dinero”, vocifera. “En TMB so-
mos miles de currantes, y casi una cuarta 
parte son gente de ésta, cargos políticos.”

Este reportero pregunta a TMB acer-
ca de ello. La versión de la compañía se 
contradice con la de Kiko: 

´/D�ÁRWD�GH�DXWREXVHV�GH�70%�FRQV-
ta de 1.072 unidades. Una de las carac-
terísticas del proyecto de reforma de la 
red de autobuses, actualmente en curso, 
HV�TXH�DXPHQWD�OD�HÀFDFLD��PDQWHQLHQGR�
OD�ÁRWD�\��HQ�JHQHUDO��ORV�UHFXUVRV�DVLJQD-
dos”, contestan los responsables del ga-
binete de prensa. “La dirección de TMB 
se compone de una veintena de personas 
FRQ�IXQFLRQHV�HMHFXWLYDV��XQ�Q~PHUR�UH-

ducido para una empresa de casi ocho 
mil empleados. En los últimos años este 
número no ha aumentado, más bien al 
FRQWUDULR�� )RUPDQ� SDUWH� GHO� FRQVHMR� GH�
GLUHFFLyQ�� DXQTXH� VLQ� IXQFLRQHV� HMHFXWL-
vas, el presidente y dos responsables de 
la administración propietaria de TMB, el 
ÉUHD�0HWURSROLWDQD�GH�%DUFHORQD�µ

6HJ~Q�.LNR��ORV�WUDEDMDGRUHV��WDQWR�GH�
las categorías de mecánicos, conductores, 
RÀFLQLVWDV�\�PDQGRV�LQWHUPHGLRV��ORV�UH-
visores) ven peligrar sus pagas dobles. Y 
VH�OHV�GHEHQ�ORV�DWUDVRV�GHO�,3&��ÌQGLFH�GH�
Precios al Consumo) del 2011.

Kiko saca su calendario anual de días 
festivos y laborables. Calendario del sin-
GLFDWR�GH� OD�8QLyQ�*HQHUDO� GH�7UDEDMD-
GRUHV��(Q�pO��VH�HVSHFLÀFDQ�GRV�JUXSRV�GH�
GtDV�HQ�URMR��GH�ORV�FXDOHV�VH�KD�GH�HVFRJHU�
XQR��HO�*UXSR�$����GH�HQHUR����GH�DEULO��
20 de mayo, 11 de septiembre, 12 de oc-
tubre, 6 de diciembre y 26 de diciembre) 
\�HO�*UXSR�%�����GH�PDU]R����GH�PD\R�����
GH�MXQLR�����GH�DJRVWR�����GH�VHSWLHPEUH��
1 de noviembre y 25 de diciembre). Por 
convenio, están obligados a librar siete 
ÀHVWDV�RÀFLDOHV�GH�ODV����TXH�KD\�SRU�DxR��

´,JXDOPHQWH��\R�KH�OOHJDGR�D�WUDEDMDU�
hasta 14 días seguidos, porque ya te digo, 
se disminuye la plantilla y a los demás 
nos hacen temporales, así se ahorran 
SDVWDµ��DVHJXUD��3RU�WUDEDMDU�VLHWH�KRUDV�
en domingo, gana 140 euros. 

“Lo que nos preocupa también son las 
agresiones. La gente cada vez está más pi-
llada”, se traga el orgullo Kiko, que se ha 
WRSDGR�FRQ�SDVDMHURV�FRQ�HO�JHQLR�GHO�OtGHU�
del partido ultraderechista griego Aurora 
Dorada, con una fauna local que ha dado 
origen a situaciones esperpénticas y alo-
cadas, algunas propias de ser publicadas 
en la revista National Geographic.

Para este conductor suplemente, la 
estrategia que siguen los halcones de la 
Administración está clara: “Se recortan 
servicios, porque se recortan líneas y se 
quitan coches. No puede ser que se tenga 
que estar esperando media hora, en un 
sábado, para coger el bus 21. No puede 
ser. Pero tiene su lógica: como nunca an-
tes he visto a gente parar un taxi

7UDEDMDGRUHV�GH�70%�SRQHQ�HQ�FXHVWLyQ 

OD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�GH�OtQHDV�GH�DXWRE~V

L

O“Se recortan servicios porque 
se recortan líneas y se quitan 
coches. No puede ser que se 
tenga que esperar media hora 
un sábado para coger el 21” 

'DYDQW�OHV�UHWDOODGHV�VREUH�HO�VHUYHL�GHO�EXV

mARC jAvIERRE
0DSD�GH�OD�UHG�GH�DXWREXVHV�GH�%DUFHORQD

Els temps d’espera s’han incrementat més de dos minuts a les següents línies:
En dia feiner, les següents vint línies: 11, 13, 21, 26, 37, 40, 42, 45, 51, 57, 

60, 62, 67, 76, 78, 79, 91, 95, 143, 157 i 185.
En dissabte, les següents disset línies: 11, 14, 26, 37, 40, 42, 51, 54, 60, 62, 

63, 68, 76, 78, 79 i 91 i la 143, que deixa de circular en dissabtes i festius.
En festiu, les següents dinou línies: 11, 14, 20, 39, 40, 42, 51, 54, 55, 57, 60, 

62, 64, 67, 76, 78, 79, 157 i la 143, que deixa de circular en dissabtes i festius.

Línies on s’ha incrementat el temps d’espera
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(Q�HOV�DXWREXVRV��FRP�HQ�OD�LQGHSHQGqQFLD��
YROHP�GHFLGLU�KR�WRW��

fRAnCESC mAgRInyà
enginyer de camins i urbanista

l procés de la independència pas-
sa per poder votar en referèn-
dum. Una cosa és convocar-lo i 

una altra de ben diferent és posar les ur-
nes i celebrar-lo efectivament. Doncs bé, 
en molts altres temes de la vida quotidi-
ana passa exactament el mateix. Aquest 
és el cas del procés de la Xarxa de Bus 
Ortogonal de Barcelona.

Una cosa és quedar-nos amb la xarxa 
ortogonal de 13 línies, a la qual arribem 
ara, i una altra de ben diferent, és anar 
ÀQV�DO�ÀQDO�GHO�SURFpV�L�WUDQVIRUPDU�WRW�HO�
sistema de transport de bus de TMB. El 
secret de la xarxa ortogonal quan la vam 
SODQWHMDU�HUD�UHGLVWULEXLU�GH�IRUPD�FODUD�L�
HQWHQHGRUD�HO�PLOHU�G·DXWREXVRV��DSUR[L-
madament i sense comptar amb els busos 
de barri) gestionats per TMB. Aquests 
estan distribuïts en unes 100 línies amb 
XQHV� IUHT�qQFLHV� GH� SDV� G·XQ� EXV� FDGD�
���PLQXWV�GH�PLWMDQD��/D�SURSRVWD�GH�OD�
xarxa ortogonal és que si els 1.000 auto-
busos es repartissin en 30 línies, podríem 
DXJPHQWDU� OD� IUHT�qQFLD�VHQVH�FRPSUDU�
cap bus més i, per tant, milloraríem amb 
molt poca inversió la qualitat del servei 
de forma clara i evident. La clau de la 
proposta és que amb 30 línies podem do-
nar la mateixa cobertura al territori que 
amb 100 línies, encara que cal revisar 
amb precisió, i amb un procés participa-
tiu, la distribució precisa de les parades. 
I, per tant, guanyaríem una millor fre-
T�qQFLD�ÀQV�DUULEDU�D�WHQLU�XQ�EXV�FDGD�
4 minuts. Això és possible perquè moltes 
línies actualment se superposen i es tre-
pitgen reduint la velocitat del servei.

Evidentment, tot té una contrapar-
tida, i aquesta és que al voltant d’entre 
XQ����L�XQ�����GHOV�WUDMHFWHV�KDXULHQ�GH�
IHU�XQ�WUDQVERUGDPHQW��3HUz�VL�HQV�À[HP�
en com funciona el metro, amb un 35% 
de transbordaments, la xarxa ortogonal 
passaria a funcionar com a tal, igual que 
el metro. De fet, des de la introducció de 
OD� LQWHJUDFLy� WDULIjULD� HO� ������ MD� KL� KD�
molts usuaris que funcionen normalment 
amb un transbordament. En resum, pas-
saríem de tenir una suma de 100 línies 
que no fan xarxa i que conformen un “es-
pagueti” -en el que el ciutadà amb prou 
feines controla unes poques línies i desa-
SURÀWD�OD�UHVWD��D�XQ�DOWUH�PRGHO�DPE�QR-
més 30 línies, on podria moure’s de forma 
fàcil i intuïtiva entre qualsevol parell de 
punts de la ciutat.

Una altra de les millores és que es 
guanyaria en rapidesa en circular una 
sola línia per cada carrer i amb carril 
segregat. Amb això es podria millorar la 
YHORFLWDW� GHO� VHUYHL� ��� R� �� NP�K� G·LQFUH-
PHQW���7LQGUtHP�WUDMHFWHV�DPE�XQD�PLW-
MDQD� G·HQWUH� ��� L� ���PLQXWV�� TXDQ� DYXL�
ens movem entre 45 minuts i una hora 
i 15 minuts. Amb això guanyaríem una 
SDUW�VLJQLÀFDWLYD�G·XVXDULV��(Q�DOJXQ�HV-
tudi s’ha avaluat que aquest increment 
seria superior als viatgers captats per la 
nova Línia 9 del metro. Amb una verita-
EOH�;DU[D�2UWRJRQDO�UHGXLUtHP�HO�GqÀFLW�
del transport i per tant podríem abordar 
una reducció de preus.

*XDQ\D�OD�´WHUFHUD�YLDµ

/D�SUHJXQWD�pV�TXH�VL�HO�SURMHFWH�Wp�WDQWV�
avantatges, ¿per què no s’ha tirat enda-
YDQW� ÀQV� DUD"� �HV� YD� SURSRVDU� HO� �������
4XDQ�HO�SURMHFWH�HV�YD�SUHVHQWDU�SHU�SUL-
PHU�FRS��O·DOFDOGH�-RDQ�&ORV�HV�YD�IHU�HQUH-
re per por a fer un canvi tan radical. Pos-
WHULRUPHQW��TXDQ�YD�DUULEDU�O·DOFDOGH�-RUGL�
Hereu, i davant l’evidència de la millora, 
van canviar el concepte de xarxa de for-
ma subliminar. Aquí va entrar el “lobby 
del pont aeri”, que en versió mobilitat és 
el RACC, Abertis, SABA, amb el Depar-

WDPHQW�GH�&LUFXODFLy�GH� O·$MXQWDPHQW�DO�
FDSGDYDQW�� L� YDQ� FRQGLFLRQDU� HO� SURMHFWH�
a un màxim de 15 línies. És allò que en 
el procés d’independència seria el model 
´WHUFHUD�YLDµ�DPE�SURSRVWD�GH�SDFWH�ÀVFDO�

El producte que en va sortir és el que 
es va conèixer com a Retbus, que no és la 
Xarxa Ortogonal. Evidentment, el discurs 
va anar del pal que allò que calia era un 

govern dels millors, és a dir una proposta 
dels “millors experts”. I ens van portar un 
catedràtic de transports d’Estats Units, 
que prové de l’òrbita de l’automòbil, i que 
DO�ÀQDO�HQV�GHVFREULD� OD�VRSD�G·DOO��&RP�
que el punt de partida de l’encàrrec era 
que hi havia un màxim de 15 línies, per 

por a posar massa carrils bus i reduir els 
carrils per al vehicle privat, la solució 
proposada no podia ser una altra que un 
HVTXHPD�G·��� D� ��� OtQLHV� MHUDUTXLW]DGHV�
per damunt de l’espagueti actual de sota. 
(UD�FRP�OD�WHUFHUD�YLD�DPE�OD�TXDO�ÀQDO-
ment perdíem l’originalitat de l’argument 
inicial que, recordem, era redistribuir els 
1.000 autobusos passant de 100 línies 
DPE�IUHT�qQFLHV�GH����PLQXWV�D����OtQLHV�
DPE�IUHT�qQFLHV�GH���PLQXWV�

Si a això li afegim el discurs de la pa-
WURQDO��TXH�´FDO�HVWDOYLDUµ��HYLGHQWPHQW��
en mà d’obra), ¿què està passant darrera-
ment? Doncs allò previsible: els conduc-
WRUV�TXH�HV�MXELOHQ�QR�HV�UHQRYHQ��HQFDUD�
que s’incrementi el nombre d’assessors.

8QD�ERQD�LGHD�PDO�DSOLFDGD

Allò que tenim és una bona idea, la xarxa 
ortogonal, desenvolupada en un format 
tecnocràtic, de dalt a baix, i sense un 
veritable procés participatiu. El resultat 
és que tenim un híbrid que no contenta 
ningú. L’alcalde Xavier Trias s’apunta de 
forma intel·ligent al discurs de la Xarxa 
Ortogonal, encara que de facto no tingui 

PDVVD�LQWHQFLy�GH�GHVHQYROXSDU�OD�ÀQV�DO�
ÀQDO�L�HQV�TXHGHP�DPE�OD�[DU[D�5HWEXV��
O sigui, ens podem quedar amb unes 13 
OtQLHV�MHUDUTXLW]DGHV�SHU�GDPXQW�G·XQ�HV-
pagueti que es pensa degradar a costa de 
la nova xarxa, fàcilment concessionable 
�SULYDWLW]DEOH��� FRP� GHVLWMDULD� HO� VHFWRU�
del Pont Aeri del transport.

(O�SLWMRU�GHO�SURFpV�pV�TXH�HQ�XQ�PDUF�

de privilegi per a les 13 línies, la resta de 
la xarxa es precaritzarà inevitablement. 
'H�IHW��DUD�MD�WHQLP�XQ�VHUYHL�SqVVLP�HOV�
caps de setmana. A més, els barris que 
ÀQDOPHQW�TXHGDUDQ�PpV�SHUMXGLFDWV�VH-
UDQ�HOV�TXH�OHV����OtQLHV�VHUYHL[HQ�SLWMRU��
és a dir els districtes de Nou Barris, Sant 
Martí i Sant Andreu. Es dóna la coinci-
dència que els sectors de la ciutat amb 
una pobresa més elevada queden més 
SHUMXGLFDWV� DPE� DTXHVWD� SURSRVWD� TXH�
es queda a mitges, quan amb la xarxa 
ortogonal al complert serien els més be-
QHÀFLDWV��6L�DIHJLP�TXH�KL�KD�KDJXW�UH-
tallades de serveis als busos de barri en 
unes 20 línies, constatem que el servei 
HVWj�HPSLWMRUDQW�TXDOLWDWLYDPHQW�SHU�DOV�
barris més empobrits. És a dir, que hi ha 
XQ�GREOH�SHUMXGLFL�

$O�ÀQDO�SRW�YHQLU�XQD�JUDQ�IUXVWUDFLy��
a l’igual que pot passar amb la indepen-
GqQFLD�VL�QR�DQHP�ÀQV�DO�ÀQDO��(O�UHSWH�
del procés de la Xarxa Ortogonal és que 
YROHP�DUULEDU�D�IHU�WRW�HO�WUDMHFWH�DPE�XQ�
procés veritablement participatiu de baix 
a dalt, a l’igual que amb la consulta sobre 
OD� LQGHSHQGqQFLD�� 9ROHP� DUULEDU� ÀQV� DO�
ÀQDO��SHUz�SHU�GHFLGLU�KR� WRW��(QV�KL� MX-
guem preservar el dret a una mobilitat 
de qualitat per a tothom.

E

OLes zones més empobrides de 
OD�FLXWDW�TXHGHQ�SHUMXGLFDGHV�
amb la xarxa actual, mentre 
que si s’hagués desenvolupat 
Ep�VHULHQ�OHV�PpV�EHQHÀFLDGHV

ARxIu 
8QD�[DU[D�RUWRJRQDO�EHQ�GHVHQYROXSDGD�SHUPHWULD�DXJPHQWDU�OD�IUHT�qQFLD�DPE�HO�PDWHL[�QRPEUH�G·DXWREXVRV

OLa xarxa ortogonal havia 
de tenir 30 línies i s’ha 
quedat en 15, a causa de la 
por política i la pressió dels 
lobbys de mobilitat

Les claus d’una veritable 
xarxa ortogonal

Els 1.000 autobusos existents estaven repartits en 100 línies, moltes de les 
quals se suporposen i es trepitgen, col·lapsant els autobusos i fent que els 
temps dels trajectes totals siguin d’entre 45 minuts i 1 hora i 15 minuts, amb 
una freqüència d’un bus cada 12 minuts. 

Amb la xarxa ortogonal desenvolupada al complert els 1.000 autobusos 
passaríen a estar repartits en 30 línies (no més d’una línia en un mateix 
carrer), i els trajectes baixarien a una mitjana d’entre 30 i 45 minuts, amb 
una freqüència de pas d’un autobús cada 4 minuts. A canvi, ens hauríem 
d’acostumar a fer més transbordaments, com al metro. Es podria augmentar 
la freqüència sense comprar cap autobús més, és a dir, amb molt poca 
LQYHUVLy��$�PpV��HV�JXDQ\DULD�XQD�SDUW�VLJQLÀFDWLYD�G·XVXDULV�L�HV�SRGULD�
afrontar una reducció dels preus del transport.
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&ODURVFXURV�GH�XQD�UHEDMD�WDULIDULD
luIS CAlDEIRO

na maldición bíblica viene azo-
tando a los barceloneses desde 
hace al menos catorce años: El 

aumento de las tarifas del transporte. 
Tras la Navidad, cada Año Nuevo trae, 
ineludiblemente, una nueva subida del 
precio del billete. De los 5’32 euros que 
FRVWDED� HQ� ����� OD� WDUMHWD�PHWURSROLWD-
QD� PiV� XWLOL]DGD� �7������ KHPRV� SDVDGR�
a la cifra estratosférica que padecemos 
hoy: 10’30 euros. Es decir, catorce años 
de subida continua e inmisericorde, de 
ORV�FXDOHV�HQ�VyOR�XQR��������HO�DXPHQWR�
fue inferior al IPC. En todos los demás, 
la subida fue superior. Incluso muy su-
SHULRU�� FRPR�RFXUULy� HQ������ �QDGD�PH-
QRV�TXH�XQ��·���PiV��������������PiV��R�
�������·������VHJ~Q�GDWRV�SURSRUFLRQDGRV�
por la Plataforma para la Promoción del 
7UDQVSRUWH�3~EOLFR��373��

Pero el 2015 será diferente. Lo que 
parecía imposible se hará realidad: ha-
EUi� UHEDMD� GHO� SUHFLR� GHO� WUDQVSRUWH��
De los 10,30 euros actuales se pasará a 
9,95. Algo es algo. Y ese “algo” fue anun-
ciado con solemnidad por el alcaldable 
GHO�36&�-DXPH�&ROOERQL�HO�SDVDGR���GH�

GLFLHPEUH��7UDV�WDQWDV�QHJDWLYDV�RÀFLD-
OHV��QR�\D�D�UHEDMDU��VLQR�WDQ�VLTXLHUD�D�
congelar tarifas, ¿a qué viene esto? Pues 
viene a que el alcalde Trias necesita, 

al menos, la abstención de socialistas 
y republicanos para aprobar los presu-
puestos del año que viene. La del PSC 
-que demandaba a cambio medidas para 
“hacer de Barcelona una ciudad más 
asequible”- la tienen asegurada, merced 
a un pacto en el que los convergentes ce-
GHQ� OD� FLWDGD� UHEDMD�� DPpQ� GH� IDFLOLWDU�
el acceso de 37.000 nuevos usuarios a la 
WDULID� UHGXFLGD� GH� OD� 7DUMHWD� 5RVD� �GH�
3,8 euros) y 16.000 más a la gratuita. Se 
amplía además el servicio de autobús en 
105.000 horas anuales.

Ahora falta saber qué votarán los 
-RUGL�3RUWDEHOOD�\�-RDQ�/DSRUWD��1R�REV-
tante -todo hay que decirlo- estos presu-
puestos serán de transición, puesto que 
a partir de mayo de 2015 otro gobierno, 
salido de las próximas municipales, de-
berá pechar con ellos.

¢0RWLYRV�GH�M~ELOR"�6t��SHUR�FRQ�PDWL-
FHV��3DUD�HPSH]DU��QR�HV�OD�UHEDMD�SRU�OD�

TXH�WDQWR� OXFKy�6WRS�3XMDGHV��7DO�FRPR�
reza un comunicado que acaba de hacer 
público, el movimiento “seguirá traba-
MDQGR� SRU� FRQVHJXLU� YROYHU� D� ODV� WDULIDV�
del año 2013 como paso previo a una ne-
gociación social para conseguir un trans-
porte público a precios populares”. Y si 
bien proclama que estamos ante “una 
victoria de la gente de la calle, fruto de 
las movilizaciones populares realizadas 
durante el año 2014”, también admite 
que el pacto de socialistas y convergentes 
es “puramente circunstancial” por tratar-
VH�GH�´XQ�DxR�HOHFWRUDOµ��$O�ÀQ�\�DO�FDER��
denuncia con acierto, ambos partidos 
han venido implantando aumentos tari-
farios en sus respectivos mandatos, y se 
han situado “claramente de espaldas a la 
movilización popular”. Es decir, victoria 
popular sí, pero el electoralismo aparece 
como telón de fondo. 

3RU� RWUD� SDUWH�� OD� UHEDMD� QR� VyOR� QR�
retrocede a las tarifas del 2013, sino que 
además se limita únicamente a la T-10, 
FXDQGR� OD� DVSLUDFLyQ� GH� 6WRS� 3XMDGHV�
fue siempre hacerla extensiva a todos 
los títulos y a todas las zonas tarifarias. 
¿Acaso sólo existe la Zona 1?  Nos encon-
tramos, evidentemente, ante un agravio 
comparativo.

Pero tal vez los más inquietante sea 
VX�DÀUPDFLyQ�GH�TXH�OD�UHEDMD�GH�OD�7����
equivale a “una tregua para implantar 
la T-Mobilitat”. Esto es, para implan-
tar un sistema tarifario y de gestión del 
transporte enormemente privatizador 
�YHU�HO�DUWtFXOR�GH�OD�SiJLQD����´7�0REL-
litat, un paso más hacia “Caixaluña”, en 
HVWH�PLVPR�Q~PHUR���HQ�HO�TXH�HO�$GMX-
GLFDWDULR� �&DL[D%DQN��HV�HO�PLVPR�TXH�
ÀQDQFLD�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�GHXGD�GH�
TMB. Un negocio redondo y sumamente 
lucrativo, sin riesgos, que ha hecho de-
FLU�D�3DX�6RWHOR��SRUWDYR]�GH�6WRS�3XMD-
des: “Supone la entrada de la iniciativa 
privada en el transporte público de un 
PRGR�HQ�TXH�MDPiV�OR�KDEtD�KHFKR��<�GH�
una serie de esquemas que ya se vienen 
implantando en otros sectores como la 
sanidad, etc.”

O1R�HV�OD�UHEDMD�SRU�OD�TXH�
WDQWR�OXFKy�6WRS�3XMDGHV��
donde se reclamaba la vuelta 
a las tarifas de 2013 como 
paso previo a la negociación

jOAn lInuxbCn
&ROXPQD�SDUD�XQLUVH�D�OD�PDQLIHVWDFLyQ�FRQYRFDGD�SRU�6WRS�3XMDGHV��TXH�OOHQy�OD�SOD]D�GH�6DQW�-DXPH�HQ������FRQWUD�OD�VXELGD�WDULIDULD

U

Posa el teu anunci a

93 412 76 00
carrer@favb.cat

CARRER
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/D�373��ROtPSLFD�HQ�WUDQVSRUW�S~EOLF
mARC vIllORO

Associació per a la Promoció del 
7UDQVSRUW� 3~EOLF� �373�� pV� XQD�
entitat que va néixer el 1993 amb 

el propòsit de fomentar l’ús del transport 
públic i una mobilitat sostenible. Es va 
constituir com a ONG el 1993 i va sorgir 
un any després que Barcelona acollís els 
-RFV�2OtPSLFV��/D�VDWLVIDFFLy�JHQHUDO�SHU�
l’èxit de la cita olímpica no va amagar 
que, en el camp del transport públic, la 
ciutat no havia avançat i hi havia molta 
feina a fer. Almenys així ho veia un grup 
de persones que va decidir posar en mar-
xa la PTP.

Pau Noy és un dels membres funda-
dors, va ser-ne president de 1993 a 2007, 
i actualment s’ocupa de temes internaci-
RQDOV�D�O·HQWLWDW��´(OV�-RFV�2OtPSLFV�YDQ�
deixar bones sensacions a la ciutat en 
general, però en particular no en el camp 
del transport públic. El 1992 es van in-
augurar una quantitat enorme d’auto-
pistes, les rondes o el túnel de Vallvidre-
ra. Aleshores no estàvem d’acord amb 
aquesta visió monotemàtica de suport al 
vehicle privat i reivindicàvem que hi ha-
gués un desenvolupament paral·lel del 
transport públic”, explica. Així, aquest 
JUXS� LQWHJUDW� PDMRULWjULDPHQW� SHU� HQ-
ginyers industrials i de camins va ini-
FLDU�OD�VHYD�DFWLYLWDW�DPE�WUHV�REMHFWLXV��
constituir una autoritat única del trans-
SRUW��HO�TXH�DYXL�pV�O·$70��$XWRULWDW�GHO�
7UDQVSRUW�0HWURSROLWj����OD�GLJQLÀFDFLy�L�
modernització del transport públic, i la 
integració tarifària. Sobre aquest dar-
rer punt, Noy destaca que “va començar 
amb un desplegament molt important i 
espectacular el 2001 i, en dos anys, es va 
cobrir tota la regió metropolitana amb 
els títols de transport que es van crear 
en aquell moment”.

La PTP es va fundar a Barcelona i 
després ha obert delegacions territorials 

al Vallès, Maresme, Camp de Tarragona 
i Lleida, i és una associació que ha anat 
incrementant la seva activitat amb els 
anys. Segons comenta Noy, “al principi, 
l’entitat tenia una activitat lleugera, no 
fèiem comunicats cada setmana com fem 
ara. L’activitat ha crescut moltíssim so-
bretot a partir que vam plegar els grans 
�HQWUH�HOOV�MR��L�YDQ�HQWUDU�HOV�MRYHV��$UD�
KL� KD�XQD� HVWUXFWXUD� L� HOV� MRYHV� VyQ�XQ�
gran actiu”

Ricard Riol és des de 2007 president 
de la PTP, a la qual es va incorporar sis 
anys abans. Destaca igualment el fet que 
l’entitat compta amb una base de gent 
MRYH��DL[t�FRP�OD�YRFDFLy�GH�WRWKRP�TXH�HQ�
forma part. Per a Riol, “aquesta associa-

ció la mou la vocació de tota la vida, des 
GHOV�IXQGDGRUV�ÀQV�D�OHV�SHUVRQHV�TXH�KL�
hem entrat després i espero que aquells 
que ho tirin endavant en un futur”. Sobre 
el moment que viu ara l’entitat, el presi-
dent de la PTP considera que “estem en 
un moment de supervivència i, tenint en 
compte el context global, d’esperança. La 
crisi també ens ha afectat i hem perdut 
algunes capacitats en el camí que vam te-
nir en èpoques més esplendoroses, quan 
SRGtHP�IHU�SURMHFWHV�JUDQV��/D�VDOXW��SHUz��
pV�ERQD�SHUTXq�HQWUD�JHQW�QRYD�L�MRYHµ�

(O�WUDPYLD��XQD�ÀWD�LPSRUWDQW

Actualment aplega uns 300 socis, de per-
ÀOV�PROW�GLYHUVRV�� L�FRPSWD�DPE�XQ�ERQ�
seguiment a través d’internet, xarxes 
VRFLDOV�L�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy��/D�373�
celebra una assemblea anual que escull 
MXQWD� GLUHFWLYD� L� DSURYD� SUHVVXSRVWRV� L��
més recentment, ha convocat assemble-
HV��HO�TXH�HQ�GLX�MXQWD�DPSOLDGD��RQ�WRWV�
els socis hi poden anar i tenen dret a vot 
sobre temes importants com la reforma 
de Glòries, de la Diagonal, la nova xarxa 
d’autobús, la T-Mobilitat i l’expansió del 
metro de les línies 9 i 10. L’any passat, 
l’entitat va complir el vintè aniversari i, 
per celebrar-ho, va recórrer la ciutat amb 
un bus turístic que transità pel polígon 
de la Zona Franca, l’estació de Sants, 
Gran Via, Arc de Triomf o la Sagrera.

La Barcelona post-olímpica tenia 5 
subsistemes de transport públic: REN-
)(��5RGDOLHV�L�5HJLRQDOV��)*&��)HUURFDU-
rils de la Generalitat), metro, autobusos 
de Barcelona, i la resta d’autobusos. Una 
xarxa que, al llarg d’aquests 20 anys, 
ha anat incorporant millores. Per a Pau 

Noy, “estem millorant molt i hem acon-
seguit una cosa que era molt important 
per a nosaltres com és la introducció del 
tramvia, el Trambaix amb un bon èxit co-
mercial i el Trambesòs menys. S’ha pro-
duït una modernització del metro, amb 

una destacada inversió en accessibilitat 
per a persones amb mobilitat reduïda i 
quasi totes les estacions tenen ascensor 
ÀQV�D�O·DQGDQD��L�DL[z�pV�PROW�LPSRUWDQWµ��
Segons Ricard Riol, “la integració tarifà-
ULD� HUD�XQ� REMHFWLX� IXQGDFLRQDO� QRVWUH� L�
això que ara tenim tan naturalitzat va 
ser una lluita de molts anys i no sols de 
la PTP. Amb la llei de mobilitat, tot i que 
no s’apliqui de forma extraordinària, te-
nim un instrument normatiu. I hi ha els 
tramvies i els busos d’alt nivell de servei. 
Abans el més important era el metro i el 

tren, ara hem après que si fem un bon 
urbanisme i una bona gestió de l’espai 
públic, un tramvia o un bus poden ser 
igualment bons a un cost molt inferior”.

/D� PRELOLWDW� pV� XQD� T�HVWLy� TXH� QR�
sols afecta Barcelona, sinó tota l’àrea me-
tropolitana. Com explica Noy, “la solució 
als problemes de mobilitat de Barcelona 
passa per crear estructura de transport 
metropolità a ciutats de la segona i ter-
cera corona. Avui són desenes els polí-
gons industrials on no es pot anar amb 
transport públic. Cal un funcionament 
en xarxa i actuar a Mataró, Granollers, 
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilanova 
o Vilafranca”.

L’

Amb els anys, la PTP ha anat teixint 
relacions amb altres entitats que 
s’han concretat, per exemple, en la 
plataforma Diagonal per a Tothom 
on hi ha també la Favb, CCOO, 
UGT, usuaris de la bici, Catalunya 
Camina, Prevenció d’Accidents de 
Trànsit i Ecologistes en Acció. “Un 
altre àmbit de participació va ser 
el treball conjunt en el tema de 
Rodalies. Vam ser la gent qui vam 
despertar aquesta lluita: juntament 
amb el moviment veïnal i sindical 
portàvem anys dient que aquest 
tema era un escàndol. Hi ha tots 
els moviments socials defensant el 
transport públic en general, no és 
la PTP sola”, assegura Ricard Riol. 
Però a cadascú el seu mèrit: els 21 
anys d’intensa activitat de la PTP 
han tingut el reconeixement de la 
ciutat amb la concessió, per part 
de l’Ajuntament de Barcelona, de 
la medalla d’honor entregada el 
passat 26 de novembre.

Un teixit 
d’entitats

OL’associació va sorgir l’any 
1993 constatant que les 
transformacions urbanes 
GHOV�-RFV�2OtPSFV�KDYLHQ�
suspès en transport públic

ARxIu
0HPEUHV�GH�OD�373�PRVWUDQW�OD�PHGDOOD�G·KRQRU�GH�OD�FLXWDW��DPE�OHV�VDPDUUHWHV�UHLYLQGLFDWLYHV�´0HQ\V�FRW[H�
RÀFLDO�L�PpV�WUDPYLD�SHU�OD�'LDJRQDOµ

O8QV�GHOV�REMHFWLXV�
fundacionals de la PTP, la 
integració tarifària, es va 
implementar l’any 2003 
després d’anys de lluita
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/·HVSHFXODFLy�L�HO�*UDQ�0HWUR�GH�%DUFHORQD
DAvID gARCIA mAtEu

l passat 30 de desembre el Metro 
de Barcelona celebrava 90 anys 
GHO�SULPHU�WUDMHFWH�HQWUH� OD�SOD-

ça de Lesseps i la plaça Catalunya. Un 
aniversari que més enllà de rememorar 
el tret de sortida de la xarxa de metro 
de Barcelona, també serveix per recor-
dar com es van desenvolupar els con-
ÁLFWHV� HFRQzPLFV�� (Q� XQ�PDFUR�SURMHFWH�
d’aquestes característiques, els interes-
VRV� HVSHFXODWLXV� WDPEp�KL� YDQ� MXJDU�XQ�
SDSHU�GHVWDFDW��1R�QRPpV�HVWDYD�HQ� MRF�
el control d’un dels sistemes de transport 
més importants del futur, sinó també 
l’explotació del subsòl de la ciutat.

(O�¶IHUURFDUULO�HOqFWULF·

L’alliberament de la ciutat amb la cai-
guda de les muralles va portar Barce-
lona a endinsar-se en una de les ma-
MRUV� RQDGHV� FRQVWUXFWLYHV� GH� OD� VHYD�
història. Si bé l’afectació del Pla Cerdà 
comportava per a l’antiga vila medieval 
l’obertura de tres vials que esquinçaven 
la seva estructura urbanística vertical-
PHQW��ÀQDOPHQW�HO�SURMHFWH�G·QJHO�%DL-
xeras va acabar amb els debats polítics, 
industrials i socials que hi havia sobre 
la taula: el cost de les expropiacions i de 
les obres aniria a càrrec de la iniciativa 
SULYDGD�FDSLWDOLVWD��HQWUH�HOOV��HO�%DQFR�
Colonial Hispano).

Però per lligar tots els caps hem 
d’atendre un factor clau que havia suc-
FHwW�XQV�PHVRV�DEDQV�DO�SODQWHMDPHQW�GH�
Baixeras. El 27 de desembre de 1907 els 
HQJLQ\HUV�2FWDYLR�=DUDJR]D�L�3DEOR�0�-
ller havien aconseguit el vistiplau del rei 
Alfons XIII per construir un ferrocarril 

elèctric subterrani per a Barcelona i el 
seu eixample. Una trama que pretenia 
enllaçar el barri de Sant Gervasi amb el 
port i l’estació de França. Però com era 
FRVWXP� D� O·qSRFD�� YDQ� YHQGUH� HO� SURMHF-
te a la banca i als grans accionistes. El 
Banco de Vizcaya aconseguiria tots els 
drets de la concessió i seria l’actor prin-
cipal en la societat que prendria forma 
amb el pas dels anys i de la qual parla-
rem més endavant: el Gran Metropolita-
no de Barcelona.

De fet, la reforma de la Via Laietana 
tenia l’ull posat en la construcció d’un 
metro per a la ciutat. Si bé en l’obra 
s’apunta la creació d’una claveguera a 
través de la nova avinguda, també s’afe-
geix la construcció “d’una galeria perquè  
en ella puguin circular els cotxes del pro-
MHFWDW�PHWURSROLWj��(O�WXE��R�JDOHULD��TXH-
GDUj�GH�SURSLHWDW�GH�O·$MXQWDPHQW��D�TXL�
hauran de dirigir-se tots aquells que el 
vulguin explotar”. Davant d’aquesta úl-
tima puntualització, l’oposició política no 
va trigar a demanar explicacions sobre 
XQHV�REUHV�TXH�QR�ÀJXUDYHQ�HQ�HO�SURMHF-
te de la reforma ni en el seu pressupost. 
Segons l’estudiós del metro de Barcelo-
QD��OH[�5H\HV��´HO�TXH�SUHWHQLD�O·$MXQ-
WDPHQW�HUD�MXJDU�EUXWµ��´9DQ�LQFRUSRUDU�
posteriorment la idea dels túnels a la 
reforma de la Via Laietana, i per tant, 
la seva construcció estava fora de nor-
ma i pressupost”. Unes galeries fetes “al 
lliure albir, amb l’única intenció real de 
SRGHU�SRVLFLRQDU�O·$MXQWDPHQW�FRP�LQVWL-
tució capdavantera en infraestructures i 
així poder especular posteriorment amb 
el subsòl”.

De fet, la construcció il·legal dels tú-
nels per la Via Laietana no es va aturar 

ÀQV�D�OD�FULVL�GH�OD�SULPHUD�JXHUUD�PXQ-
dial. Econòmicament l’obra havia rebut 
O·HVWRFDGD�ÀQDO�L�VRWHUUDWV�TXHGDYHQ�GRV�
trams de galeries inconnexes i dues es-
WDFLRQV�� XQD� DFDEDGD� L� WDSLDGD� �-DXPH�
,�� L� O·DOWUD� DEDQGRQDGD� D� PLWJHV� �%DQ-
FD���7RW�L�DL[t��HO�SURMHFWH�YD�UHYLXUH�DPE�
O·HPSHQWD�HQYHMRVD�GH�OD�LQDXJXUDFLy�GHO�
Metropolitano Alfonso XIII de Madrid. 
Només set mesos després es constituïa la 
societat del Gran Metropolitano de Bar-
FHORQD��,�TXL�HQ�IRUPDYD�SDUW"�'RQFV�HO�MD�
mencionat Banco de Vizcaya en possessió 

de les concessions per a la construcció i, 
entre d’altres, el Banco Hispano Coloni-
DO��HO�TXDO�KDYLD�UHEXW�JUDQV�LQFHQWLXV�À-
nancers de la polèmica reforma de la Via 
Laietana. Les peces encaixen.

Al cap d’un any la nova societat priva-
da aconseguiria l’aprovació del ministe-
ri de Foment per començar les obres del 
SURMHFWH�LGHDW�SHU�0�OOHU�L�=DUDJR]D��8Q�
IHW�TXH�YD�HVFDQGDOLW]DU�O·$MXQWDPHQW�GH�
%DUFHORQD�� MD�TXH�FRQVLGHUDYD�QHFHVVDUL�
el seu permís per perforar el subsòl de la 
ciutat. Finalment el consistori va aconse-
guir afegir a la Reial Ordre un punt que 
REOLJDYD�HOV�LQYHUVRUV�D�PRGLÀFDU�HO�VHX�
SURMHFWH�FRQWUD�OD�VHYD�YROXQWDW��6L�Ep�HO�
Gran Metro pretenia baixar des de pla-
oD�&DWDOXQ\D�ÀQV�DO�SRUW�SHU�OD�5DPEOD��
O·$MXQWDPHQW� YD� LQFORXUH� XQD� FOjXVXOD�
on s’obligava a fer ús dels túnels de la 
Via Laietana, però no a qualsevol preu. 
0pV� HQOOj� G·LPSRVDU� OD� PRGLÀFDFLy� GHO�
SURMHFWH��HO�FRQVLVWRUL�HV�UHVHUYDYD�HO�GUHW�
de cobrar el lloguer dels túnels com una 
espècie de peatge. Els diners invertits 
d’anys enrere havien de tenir rendiment 
econòmic.

Ara bé, els túnels de la Via Laietana 
no es trobaven en les millors condicions, 
sinó que més aviat es van haver de tornar 

a fer parcialment. D’aquesta manera, no 
només el Banco de Vizcaya havia de con-
tinuar amb la construcció del ramal de la 
9LD� /DLHWDQD� WDQFDW� DQ\V� HQUHUH� �L� TXH�
probablement es podia trobar inundat 
G·DLJ�HV� LQIHFWDGHV��� VLQy� TXH� WDPEp� YD�
haver de condicionar les galeries perquè 
hi circulés el que realment era un metro. 
8QD�MXJDGD�TXH�WDPEp�OL�YD�SHUPHWUH�D�
O·$MXQWDPHQW� GHVOOLXUDU�VH� GH� FRVWHMDU�
l’obra, gràcies a una clàusula.

(OV�W~QHOV�SHU�OHV�5DPEOHV

Però tot i les traves administratives 
que es va trobar la societat del metro, 
les seves intencions d’obrir túnels per 
OHV�5DPEOHV� �FRP� RULJLQjULDPHQW� KDYL-
en esbossat) no van quedar oblidades. 
8QHV� SHUIRUDFLRQV� D� OHV� TXDOV� O·$MXQ-
tament s’oposaria amb qualsevol argu-
PHQW� �FRP� VDOYDJXDUGDU� O·DUEUDW��� MD�
TXH�HOV�QRXV� W~QHOV�VLJQLÀFDULHQ�SHU�DO�
FRQVLVWRUL�SHUGUH�ÀQDOPHQW�HO�PRQRSROL�
del subsòl. Si bé el debat es va allargar 
GXUDQW�XQ�WHPSV�� O·HQWHVD�ÀQDOPHQW�YD�
planar sobre totes dues parts i el Gran 
Metropolitano va rebre els permisos per 
SRGHU�EDL[DU�SHU�OD�5DPEOD�ÀQV�D�O·DOoD-
da del Liceu. Un segon ramal que con-
vertia la línia de metro en una espècie 
d’Y invertida vista des del mar, amb la 
ELIXUFDFLy�GH�YLHV�VRWD�OD�FRQÁXqQFLD�GHO�
carrer Casp amb el passeig de Gràcia.

3HUz�� OD� OtQLD�QR�KDYLD�G·DUULEDU�ÀQV�
a l’estació de França? Doncs amb el pro-
MHFWH�D�OD�Pj�Vt�TXH�HUD�DL[t��SHUz�HO�SUR-
blema econòmic va tornar a aturar les 
intencions inicials. La societat no tenia 
més recursos per ampliar la xarxa. De 
fet, la viabilitat econòmica acostumava 
D�PRXUH·V�HQWUH�HO�SHWLW�GqÀFLW�L�HO�EHQH-
ÀFL�� /HV� SXQWHV� G·LQJUHVVRV� GH� VHJXLGD�
V·LQYHUWLHQ� SHU� PLOORUDU� O·HQWUDPDW� MD�
FRQVROLGDW��3HU�WDQW��TXL�YD�MXJDU�OHV�PL-
llors cartes del Gran Metropolità? Amb 
tota probabilitat podríem apuntar als 
enginyers que van saber vendre la idea: 
2FWDYLR�=DUDJR]D�L�3DEOR�0�OOHU��/·HVSH-
culació amb el subsòl de la ciutat mai va 
arribar a tenir els rèdits econòmics que 
es podrien haver estimat.

E

6L�HQV�À[HP��HQWUH�OD�IRVFRU�TXH�VHSDUD�OHV�SDUDGHV�G·8UTXLQDRQD�L�-DXPH�,�GH�
la L4, podrem observar com la paret es desenganxa del vidre i deixa un espai. 
En si mateix l’espai és només una andana abandonada que, no se sap molt bé 
ni qui ni quan, es va batejar com a Banco. La història, com queda explicat en 
l’article, té les seves foscors. Però la parada també té les seves curiositats.

Sobre aquesta estació la gent deia que estava allà perquè a sobre d’ella 
hi havia el Banc d’Espanya. Una andana que si bé mai va entrar en servei de 
FDUD�DO�S~EOLF��SRGLD�VHUYLU�DOV�DJHQWV�GH�O·HQWLWDW�ÀQDQFHUD�SHU�WUDQVSRUWDU�
OD�UHFDSWDFLy�ÀQV�D�OHV�FDL[HV�HQFXLUDVVDGHV�GHO�EDQF�DPE�O·~OWLP�PHWUR�GH�OD�
nit. Però si bé la història podria semblar el guió d’una pel·lícula americana, en 
DTXHVW�FDV�OD�UHDOLWDW�QR�YD�VXSHUDU�OD�ÀFFLy��4XDQ�HV�YD�REULU�HO�PHWUR�HO�%DQF�
d’Espanya ja no era allà, sinó que s’havia traslladat a la plaça Catalunya. No hi 
havia més història.

La llegenda del Banc d’Espanya 

OAmb el nou metro no només 
HVWDYD�HQ�MRF�HO�FRQWURO�G·XQ�
sistema de transport clau 
per al futur sinó també 
l’explotació del subsòl 

OpISSO
'LEXL[�GHO�PHVWUH�2SLVVR�VREUH�HO�FDRV�TXH�YD�FUHDU�D�OD�5DPEOD�HO�FRPHQoDPHQW�GH�OHV�REUHV�GHO�PHWUR

ARxIu
,QDXJXUDFLy�GHO�PHWUR�GH�%DUFHORQD�
D�O·HVWDFLy�GH�SODoD�&DWDOXQ\D������
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propis CD, l’autogestió i la possi-
bilitat de tocar lliurement en els 
punts que estiguin desocupats.

El projecte conjunt: 
la coordinadora
El punt de partida que vertebra el 
projecte ha estat el ban promogut 
per Pasqual Maragall l’any 1989, 
quan era alcalde. Aquest ordena-
ment va partir del treball de camp 
d’un funcionari de l’Ajuntament, 
que va conviure un temps amb els 
músics i va comprendre quins eren 
els seus requeriments i necessitats. 
Les diferents associacions creuen 
que el procediment s’hauria de re-
petir, tenint en compte els canvis 
que ha experimentat la ciutat, i 
això passa perquè hi hagi una co-
ordinació entre els artistes i l’ad-
ministració a l’hora d’elaborar una 
normativa.

Però cal voluntat per totes dues 
parts. La regulació que l’Ajunta-
ment havia plantejat inicialment 
per a Ciutat Vella imposa unes 
proves de qualitat a les quals es 
vol sotmetre tots els artistes, un 
criteri força excloent que no té en 
compte l’experiència ni el treball 

previ. Alguns integrants dels dife-
rents col·lectius temen que aques-
ta normativa es vulgui fer exten-
sible a tota la ciutat. “Està feta 
HQ� XQ� GHVSDW[µ�� SXQWXDOLW]D� 5DÀ��
membre de l’Associació de Músics 
i Artistes del Parc Güell, “i no es 
pot fer una regulació de l’activi-
tat al carrer sense trepitjar-lo”. És 
per això que des de la coordinado-
ra reclamen poder participar en la 
redacció d’una normativa general, 
per tal que tingui en compte les 
necessitats, les perspectives i el 
bagatge dels artistes. De moment 
ja han redactat un esborrany que 
recull uns mínims de convivència, 
concretats a partir de la seva ex-
periència, i quan estiguin consen-
suats per tots els professionals que 
treballen als carrers de Barcelona, 
els presentaran a l’Ajuntament. 
Només d’aquesta manera es podria 
arribar a una comprensió del que 
és realment l’activitat artística a 
l’espai públic, i això n’eliminaria 
la criminalització, la persecució 
i promouria el respecte envers el 
col·lectiu.

LAuRA AznAR 

Per tal de teixir complicitats i im-
pulsar un projecte conjunt, tres 
associacions d’artistes del carrer 
han unit les seves experiències per 
crear una coordinadora que té la 
voluntat de ser un precedent his-
tòric i servir com a eina per recla-
mar una regulació lògica de l’espai 
públic a Barcelona, en consonàn-
cia amb la realitat de la música i 
l’art al carrer. Aquesta iniciativa, 
gestada a la ciutat comtal amb la 
pretensió que s’acabi projectant 
sobre tot el territori català, apos-
ta per una regulació que tingui en 
compte la capacitat d’autogestió 
dels diferents col·lectius i el cri-
teri dels artistes a l’hora d’orga-
nitzar-se. “Això estalviaria diners 
a l’administració”, explica Rubén 
H., president de l’Associació de 
Músics del Metro, “i per descomp-
tat, s’adaptaria molt més als inte-
ressos dels implicats”.

Els actors: l’Associació de 
Músics i Artistes del Parc Güell
Aquesta associació, presidida per 
Nelson Poblete, va néixer amb l’ob-

jectiu de vetllar per una regulació 
de l’activitat artística, establint 
punts de música, torns i horaris, 
i per protegir els seus integrants 
de l’arbitrarietat policial. Estan a 
l’espera que l’Ajuntament plantegi 
una normativa per a aquest espai 
i poder-la negociar, però per ara i 
malgrat que tenen permís “de pa-
raula” per tocar, el cert és que el 
col·lectiu es troba del tot despro-
tegit. “El Parc Güell té un exèrcit 
de policies i si bé alguns mostren 
tolerància, d’altres ens amenacen, 
ens posen multes i ens requisen els 
instruments”, apunta Poblete.

Un altre dels problemes als quals 
han de fer front és la privatització 
de l’espai públic a Barcelona, que 
és especialment salvatge a les zo-
nes turístiques on el consistori es-
pera treure’n la màxima rendibili-
tat possible. Amb aquesta voluntat, 
ha imposat que l’accés a una part 
del Parc Güell sigui de pagament, i 
això ha provocat que molts veïns no 
s’hi acostin perquè creuen que han 
de pagar-ne l’entrada. Per tal de 
pal·liar aquesta situació, l’associa-

ció treballa amb la plataforma Sal-
vem el Parc Güell i conjuntament 
denuncien els abusos i la destrucció 
de la cultura popular.

Associació de Músics del metro 
de Barcelona
“Els músics del metro no tenim 
gaires problemàtiques, funcionem 
amb un model d’autogestió i TMB 
i els treballadors del metro ens 
respecten”, sentencia el presi-
dent d’aquesta associació, Ruben 
H. I és que els artistes s’han gua-
nyat aquest respecte perquè han 
sabut demostrar que quan tenen 
independència per autogestionar 
de manera democràtica l’espai 
públic dedicat a l’art, les persones 
implicades se’n responsabilitzen. 
En aquest context, les institucions 
no han imposat lleis ni normatives 
sobre una situació que desconei-

xen, han permès l’art lliure, dins 
uns límits raonables per a la con-
vivència i un constant diàleg amb 
els músics, i funciona. “Nosaltres 
en som la prova”, explica Ruben 
H., “també per aquest motiu som 
a la coordinadora, per demostrar, 
d’acord amb la nostra experièn-
cia, que el que volem fer serveix”. 
L’única problemàtica que afronten 
últimament és una certa saturació, 
causada pel tancament progressiu 
de punts per tocar a la via pública. 
Aquesta situació aboca els artistes 
lliures a apostar pel metro, l’únic 
lloc que els ofereix la garantia de 
poder tocar tranquil·lament, sense 
decomisos i sense multes.

Associació de Músics 
i Intèrprets de Ciutat Vella
“Si un músic comet un abús no 
se’l penalitza directament, sinó 

que ho paga tot el col·lectiu amb 
la pèrdua dels llocs on tocar”, es 
queixa Enric d’Armengol, porta-
veu d’aquesta associació, “i això 
provoca que Ciutat Vella estigui 
col·lapsada”. Els horaris i els es-
pais es distribueixen mitjançant 
un sorteig, però la reducció dels 
torns disponibles ha generat una 
alta saturació que ha vetat l’en-
trada a nous artistes. Davant 
d’aquesta situació, el districte de 
Ciutat Vella els va plantejar una 
normativa, elaborada de manera 
unilateral, però els va donar l’op-
ció de negociar-la amb la condició 
que s’associessin. Va ser això el 
que va propiciar l’organització del 
col·lectiu, que es troba en fase de 
diàleg amb el districte. Proposen 
una regulació de l’activitat artís-
tica que prevegi l’ús responsable 
GH� O·DPSOLÀFDGRU�� OD� YHQGD� GHOV�

$XWRJHVWLy��GHVSHQDOLW]DFLy�L�GLJQLÀFDFLy�GH�O·DUW�OOLXUH��
$TXHVWV�SULQFLSLV��PDOJUDW�TXH�SXJXLQ�VHPEODU�REYLV��QR�HVWDQ�
EOLQGDWV�L�KDQ�HVGHYLQJXW�OHV�EDVHV�TXH�HOV�P~VLFV�GHO�FDUUHU�
UHFODPHQ�SHU�SRGHU�H[HUFLU�OD�VHYD�DFWLYLWDW�D�O·HVSDL�S~EOLF 

Els músics de carrer 
reclamen respecte

ARxiu ASSoCiACió dE múSiCS i ARtiStES dEL pARC guëLL

(O�WULR�7XWDXVHQ�(QVHPEOH��$�VRWD��SLQDLVWD�WUDVOODGDQW�O·LQVWUXPHQW�L�JXLWDUULVWD�DO�FDUUHU�GHO�%LVEH��/·RÀFL�
de músic de carrer és tan antic com la mateixa ciutat

OTres associacions de 
músics han unit les 
seves experiències 
per impulsar una 
coordinadora

OEl músics consideren 
que el projecte de 
normativa proposat per 
Ajuntament està “fet 
en un despatx”
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ALbA ARnAu

La Bernarda Freijo és la membre 
de més edat de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Can Peguera. Viu 
a la mateixa casa del carrer Vila-
Seca que la va veure néixer ara fa  
81 anys, o sigui que porta pràcti-
cament mitja vida a l’associació 
de veïns. L’ha vist néixer, canviar 
de nom, ocupar carrers i places 
reivindicant millores per al barri i 
fent sentir la seva veu en reunions 
al Patronat de l’Habitatge, al dis-
tricte o a l’ajuntament. L’associa-
ció, que enguany celebra els seus 
40 anys, va recollir l’esperit d’uns 
veïns i veïnes compromesos amb la 
justícia social. A les darreries del 
franquisme van trobar l’escletxa 
per organitzar-se per defensar els 
seus drets, i des de llavors no han 
posat mai l’aturador.

L’associació de veïns de Can 
Peguera té els seus orígens en una 
associació més àmplia fundada al 
1974, l’Associació de Veïns de Turó 
de la Peira, Porta, Ramón Albó i Vi-
lapicina. En aquella època, el barri 
encara duia el nom originari amb 
el qual se’l va batejar quan es va 
acabar la construcció de totes les 
fases. Aquesta agrupació de barris 
va alertar els veïns del petit grup 
de cases baixes que ocupen el bai-
xant del Turó de la Peira que el 
Pla General Metropolità (el PGM-
76) de reordenació urbanística de 
Barcelona contemplava l’enderro-
cament del barri sencer, així com 
dels altres nuclis de les mateixes 
característiques localitzats a la 
Zona Franca, al Bon Pastor i a San-
ta Coloma de Gramenet. Aquesta 
va ser la primera lluita, i de fet la 
més llarga, ja que a dia d’avui no 
està completament resolta.

Can Peguera, conegut tam-
bé encara com les cases barates 

d’Horta, és una barriada formada 
per un conjunt de 577 cases baixes 
propietat del Patronat Municipal 
de l’Habitatge. Destinades ori-
ginàriament a allotjar els barra-
quistes de Montjuïc i  treballadors 
nouvinguts de principis del segle 
XX, encara avui hi viuen famílies 
hereves d’aquest passat, com la 

de la Bernarda, i d’altres de noves 
que han arribat al barri els darrers 
anys. “Tots ells han estat sempre 
la força i el motor de l’associació, 
sense ells i elles, cap de les lluites 
guanyades hauria estat possible ni 
tindria sentit” explica en Pep Or-
tiz, president de l’AV.

L’habitatge ha estat probable-

ment la reivindicació que els ha 
portat més maldecaps. Aconseguir 
la desafectació del PGM i garantir 
que cap de les cases de Can Pegue-
ra vagi a terra és una de les lluites 
més intenses que han dut a terme. 
Però la rehabilitació de les cases, 
la correcció de desperfectes com 
humitats, sorolls, etc., per acon-
seguir habitatges dignes per a les 
persones que les habitaven també 
han ocupat nombrosos ordres del 
dia de les assemblees setmanals. La 
reivindicació de millores al carrer, 
de transport públic que connecti 
amb altres infraestructures i els 
equipaments socials del barri han 
estat petites guerres assolides poc 
a poc. No tot han estat batalles, 
els membres de l’associació també 
s’han encarregat de generar espais 
d’oci i cultura popular durant tots 
aquests anys: festes majors, calço-
tades, carnestoltes, berbenes, han 
propiciat un teixit social enriquidor 
i aglutinador que ha dotat de per-
sonalitat i sentiment de pertinença 
tots els veïns i veïnes.

Pep Ortiz parla orgullós de la 

gent del seu barri i de les con-
questes assolides pel  moviment 
veïnal i destaca que a més de de-
fensar amb ungles i dents la bar-
riada, s’han involucrat en lluites 
del districte i de la ciutat. “La 
lluita contra la pobresa i sortir de 
la marginalitat també han estat i 
continuen sent objectiu de la nos-
tra lluita diària, som gent humil 
i treballadora però conscients de 
quins són els nostres drets com a 
ciutadans” defensa.

A Can Peguera tot es motiu de 
debat i tot passa per l’assemblea, 
ÀQV� L� WRW�HO�QRP�GHO�EDUUL��´(VWj-
vem incòmodes amb el nom del 
barri i vam decidir canviar-ho, així 
de senzill. Potser som l’únic barri 
de Barcelona que ens hem triat el 
nom” senyala Ortiz. Va ser durant 
la festa major de 1998 que, mit-
jançant un referèndum, el veïnat 
va decidir prescindir del nom de 
Ramón Albó i adjudicar-se el de 
Can Peguera, el nom de la masia 
sobre els terrenys de la qual es va 
aixecar el barri que, encara avui, 
està en peu de guerra.

/·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�L�
9HwQHV�GH�&DQ�3HJXHUD�
FHOHEUD�TXDWUH�GqFDGHV�
G·KLVWzULD�UHLYLQGLFDQW�
HQFDUD�TXH�FDS�FDVD�
QR�YDJL�D�WHUUD

Can Peguera, 40 anys 
en peu de guerra

El Pla d’Actuació Municipal vigent 
adverteix que per mantenir el barri en 
peu s’han de complir les normatives 
municipals d’habitatge i per aquest 
motiu, 16 de les 577 cases de Can Peguera 
continuarien afectades pel pla. Els motius 
per decretar aquestes excepcions a la 
desafectació són la impossibilitat dels 
bombers d’arribar a determinades cruïlles 
i la construcció de zones verdes previstes 

en els plans urbanístics. La notícia va 
caure com un gerro d’aigua freda entre el 
veïnat, que va convocar una assemblea 
d’urgència en la qual van participar prop 
de 150 persones la primera setmana de 
GHVHPEUH��L�TXH�ÀQDOPHQW�YD�DSURYDU�
per unanimitat la solució de l’associació, 
que ha aconseguit que l’enderrocament 
d’aquests habitatges no sigui efectiu 
mentre les famílies que hi viuen i els 

seus descendents amb dret de continuar 
habitant-les vulguin fer-ne ús. Hi ha cases 
afectades al carrer Vila-seca, les ubicades 
entre Darnius i Rocabruna, a la plaça 
Doctor Jaén i també al passeig Urrutia 
amb Cistellet. Una de les estàncies que 
també es veu afectada és el local de la 
pròpia Associació de Veïns i Veïnes de Can 
Peguera, que ocupa un dels magatzems 
del carrer Vila-Seca des de la seva creació.

Desafectació amb excepcions

L’ESquERRA dE L’EixAmpLE

Pla veïnal per al solar 
de Germanetes
Els veïns i veïnes de l’Esquerra 
de l’Eixample celebren l’èxit 
de l’obertura de tot el solar 
de Germanetes i es mobilitzen 
per omplir-lo de contingut. La 
plataforma ciutadana Recreant 
Cruïlles ha iniciat un procés 
participatiu perquè el veïnat 
hi pugui dissenyar un nou 
parc per al barri. El projecte 
que surti dels tallers es farà 
arribar a l’Ajuntament com a 
contraproposta del projecte 
presentat pel consistori, que s’ha 
fet sense tenir en compte l’opinió 
del veïnat. Aquests tallers suposen 
un pas més en les lluites del barri, 
que ja estan veient els seus fruits, 
com ara l’obertura de dues noves 
línies d’ESO en un nou institut (de 
moment, en barracots).

SARRià

Núñez y Navarro no 
construirà habitatges
+jELWDW�8UEj�UHTXDOLÀFD�FRP�D�
zona verda el solar situat al parc 
de l’Oreneta, on Núñez y Navarro 
pensava construir habitatges de 
luxe. Un espai privilegiat de bosc 
que els veïns ja utilitzaven com 
a parc. Les accions de protesta 
han obtingut una victòria molt 
celebrada per les entitats. El 
constructor ja ha demanat una 
compensació, que el govern de 
Trias està estudiant. S’haurà de 
seguir el tema de prop.

RoquEtES

Font ornamental polèmica
En el lloc on va estar situada de 
manera provisional la carpa de 
circ de l’Ateneu de Nou Barris 
l’Ajuntament vol reconstruir una 
IRQW�RUQDPHQWDO�ÀQDQoDGD�SHU�
la Unió Europea. Els veïns no la 
volen, i prefereixen preservar un 
espai públic que s’ha convertit en 
un lloc de convivència i activitats 
per al veïnat, especialment per 
als nens i nenes de les escoles 
properes. Cada vegada que els 
tècnics col·loquen les tanques de 
l’obra, els veïns les treuen. ¿Per 
què s’ha d’imposar una solució 
que el veïnat no troba raonable? 
L’Ajuntament ha d’escoltar-lo.

bARCELonEtA

Apartaments il·legals
El moviment veïnal porta anys 
denunciant l’alt preu que està 
pagant el barri pel turisme. El 
veïns han hagut de mobilitzar-
se de manera seriosa perquè la 
regidora, Mercè Homs, reaccionés. 
Va posar en marxa un “piquet” 
municipal informatiu i va 
presentar al barri els resultats. A la 
Barceloneta hi ha 8.688 pisos, dels 
quals 6.818 es destinen a habitatge 
i 70 tenen llicència turística. 
S’han tancat 170 pisos il·legals 
amb multes de 9.000 euros i 
queden pendents de resolució 8 
H[SHGLHQWV��$ÀUPHQ�TXH�����HVWDQ�
VRWD�VRVSLWD��SHUz�QR�V·HVSHFLÀFD�VL�
es continua investigant. L’enquesta 
FRQFUHWD�TXH�HV�GHVWLQHQ�����D�
RÀFLQHV�L�OORJXHUV�GH�WHPSRUDGD��
570 habitatges estan en desús 
R�HQ�REUHV�L�����QR�KDQ�REHUW�OD�
porta als inspectors. La regidora 
considera que els apartaments 
il·legals ronden els 386. La 
plataforma “Barceloneta diu prou” 
no accepta les dades perquè les 
FRQVLGHUD�LQVXÀFLHQWV��FUHX�TXH�
els pisos il·legals superen el miler 
i exigeix que es continuï amb la 
inspecció.

Breus
de barri

OLa lluita per l’habitatge 
ha sigut una constant 
en un barri que va 
acollir habitants de les 
barraques de Montjuïc

ARxiu Av CAn pEguERA

Referèndum sobre el canvi de nom del barri, celebrat a Can Peguera el 1998

ivAn oRtiz

Assemblea veïnal al mes de desembre per debatre sobre les cases que continuen afectades pel pla urbanístic
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Llibres

Algo más que un pasado textil
m. EugEniA ibáñEz

Ha dedicado parte de su vida a husmear en la trama 
industrial y social de Barcelona para rescatar un 
pasado que en muchas ocasiones desaparecía tras las 
escavadoras. Ha revuelto archivos, ha desempolvado 
manuscritos, ha hilvanado historias, ha publicado 
decenas de libros y todo ello lo ha hecho convencida 
de que el conocimiento riguroso de la historia de una 
ciudad es fundamental para construir un futuro mejor. 
Mercè Tatjer (Barcelona, 1942), licenciada en Historia, 
doctora en Geografía, publicó en 1983 su tesis doctoral 
sobre el barrio de la Barceloneta y desde aquel 
momento sus publicaciones, en solitario o con otros 
investigadores, han sido una fuente de información 
ineludible sobre el pasado industrial de la ciudad y sus 
centros históricos.

Pero su última publicación rompe la pauta 
mantenida hasta ahora y deja de lado los grandes 
proyectos fabriles y los complejos industriales para 
centrarse en un tipo de actividad relacionada con 
lo cotidiano, con la fabricación de pequeños objetos 
que, en mayor o menor medida, han entrado en 
todos los hogares para formar parte de nuestras 
vidas. %DUFHORQD��FLXWDW�GH�IjEULTXHV (Albertí Editor), 
presenta nueve sectores productivos -chocolate, 
juguetes, paraguas, helados, cervezas, perfumes, 
DUWHV�JUiÀFDV��OHFKH�\�VHGD��\�KDFH�GH�VX�OHFWXUD�XQ�
atractivo viaje  por todo lo relacionado con su origen, 
las sagas familiares que los crearon y la evolución 
de las empresas que, en algunos casos, superaron 
fronteras para convertirse en multinacionales.

El libro de Tatjer mezcla con amenidad información 
sobre el punto de partida de esos objetos ligados 
a los bienes de consumo con datos rigurosos que 
habían quedado almacenados en grandes cajas tras 
sus investigaciones sobre el pasado industrial de 
Barcelona. Esa información residual no utilizada 
hasta ahora ha servido también para romper el tópico 
de una Barcelona con un pasado industrial vinculado 
casi en exclusiva al sector del textil. La ciudad en 
los siglos XIX y XX fue algo más que eso. Fue una 
trama de industrias dedicadas a actividades pioneras 
que arriesgaron en la innovación, en la fabricación 
de productos que empezaban a convertirse en una 
necesidad o en un placer. Tatjer insiste en que nada 
de aquello fue casual, porque esa nueva industria 
tenía detrás a técnicos y mano de obra surgidos de las 
HVFXHODV�GH�DUWHV�\�RÀFLRV��GH�OD�(VFROD�GHO�7UHEDOO��H�

implicó en algunos sectores al mundo del arte y del 
diseño. El libro va más allá de una era descripción de 
productos y fábricas; relaciona los diversos sectores 
con su entorno productivo, sigue la evolución de las 
empresas y sus propietarios hasta el presente y añade 
DO�ÀQDO�GH�FDGD�FDStWXOR�XQD�ÀFKD�GHO�SDWULPRQLR�
industrial de cada ámbito.

%DUFHORQD��FLXWDW�GH�IjEULTXHV es un libro breve 
de apenas 200 páginas resultado de muchos años de 
investigación y convertido en un texto ameno que se 
sigue con interés. Resulta cuando menos curioso, por 
ejemplo, seguir el proceso del chocolate en Barcelona 
desde aquella primera chocolatería que se estableció en 
1700 en la esquina de la Rambla con la calle Hospital 
hasta el crecimiento de las grandes industrias como 
Amatller y Juncosa y la construcción de hermosos 
HGLÀFLRV�PRGHUQLVWDV�TXH�OOHYDURQ�D�FDER�VXV�
propietarios en el Eixample. La fabricación de paraguas 
comenzó en Barcelona en 1854 en la calle Mendizábal, 
en el Raval, y el auge de ese artículo permitió que Pius 

Rubert Laporta, cien años más tarde, se convirtiera en 
el mayor fabricante del sector al poner en el mercado 
más de 60.000 paraguas al año. Y seguramente muy 
poca gente sabe que Ana María Matute, fallecida en 
junio del 2014, procede de una familia pionera en la 
fabricación de estos productos. El capítulo de perfumes 
y jabones sigue el recorrido de pequeñas y grandes 
industrias, Myrurgia, Higea, Parera -creadora de Varon 
Dandy-, Dana, Nenuco y Puig. Moritz y Damm han sido 
las cerveceras que han llegado a la actualidad, pero no 
fueron ni mucho las pioneras del sector. La actual ATO 
DGTXLULy�HQ�HO������SDUWH�GH�ORV�HGLÀFLRV�FRQVWUXLGRV�
por Ram; el creador de Letona y Cacaolat, en 1931, fue 
un joven emprendedor de Cardedeu, y Danone era el 
nombre familiar del hijo del fundador de la empresa, 
Isaac Carasso, un griego de origen sefardita.

El libro no tiene un tono reivindicativo, pero Tatjer 
GHVWDFD�TXH�Vt�OOHYD�D�UHÁH[LRQDU�VREUH�OD�QHFHVLGDG�
de adaptar la formación a la industria, la exigencia 
actual de un sistema educativo que dé alternativas 
válidas y efectivas a la universidad y que permita dar 
salida a la capacidad creativa de emprendedores que 
quieran romper las pautas establecidas.

(Publicado en ODPHQWDEOH�RUJ)

Autòpsia del barri Xino
AnAïS bARnoLAS

“Aquesta és una investigació sobre 
la violència”. Així comença el llibre 
0DWDU�DO�&KLQR de l’antropòleg 
i membre de l’Observatori 
G·$QWURSRORJLD�GHO�&RQÁLFWH�8UEj�
Miquel Fernàndez González. 
L’assaig, basat en la tesi doctoral 
d’aquest professor de la UAB, 
disecciona com el Raval, des de 
la seva conformació com a centre 
XUEj�D�SULQFLSLV�GHO�VHJOH�;9,�ÀQV�
als nostres dies, ha estat sotmès a 
una cultura constant de control i 
SODQLÀFDFLy�XUEDQtVWLFD��SHU�SDUW�
dels diferents governs de tots els 
colors polítics i, sempre, en nom 
del “bé públic”. I com el barri 
s’ha hagut d’adequar a la ciutat, 
segons les necessitats de circulació 
de capital. En els darrers anys 
això s’ha posat de manifest amb 
l’arribada del “nou colonialisme 
urbà” i la conseqüent expulsió dels 
veïns, que ha evidenciat les lluites 
antagonistes, que hi han hagut 
sempre a la zona, entre “la població 
capitalitzada i la descapitalitzada”.

L’autor utilitza la metàfora de 
l’assassinat del Xino perquè es 
planteja si, per tal de salvar el 
Raval, cal matar el mite que els 

Una investigació 
sobre la violència

Matar al Chino. 
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asedio urbano en 

el barrio del Raval 
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Miguel Fernández 
González

Editorial Virus
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mitjans de comunicació continuen 
alimentant i que es troba ben lluny 
de la realitat en què la majoria 
de la població del barri, la “gent 
normal”, -terme que, segons l’autor, 
utilitzen les elits per descriure-la- 
ha de fer front en el seu dia a dia.

El Raval és vist pel poder com 
una “territorialització del mal”, 
criminalitzant la gent del barri per 
ser pobra i marginal. D’aquesta 
manera, en paraules de l’antropòleg, 
HV�MXVWLÀFD�OD�VHYD�YROXQWDW�GH�
confrontació amb “prostitutes 
repudiades, venedors ambulants, 
toxicòmans, immigrants, i, en 
JHQHUDO��XQD�SREODFLy�ÁRWDQW�GH�
ganduls, gent de baixa cultura 
que, segons les autoritats, són 
incompatibles amb les classes 
mitjanes i els turistes”. Això sí, 
sempre mantenint cert regust de 
barri RXWVLGHU, tal com citen algunes 
guies turístiques, “però de manera 
ordenada i sota control”.

En la primera part l’autor 
desemmascara la construcció 
d’aquest mite al llarg de la 
història. I posa exemples de 
mètodes de control, com els 
principis higienistes que van 
defensar urbanistes com Ildefons 
Cerdà i Pedro Felip Monlau: “Un 

component moral intervencionista 
fortament impregnat de caràcter 
EXUJqVµ��DÀUPD�

El segon bloc, de caire 
HWQRJUjÀF��HV�IRFDOLW]D�HQ�HO�
carrer d’en Robador, una de les 
vies centrals de la vida del Raval. 
L’autor exposa com el veïnat conviu 
amb aquestes transformacions 
urbanístiques i amb les pressions 
dels especuladors internacionals. 
L’investigador descriu les seves 
vivències de gairebé dos anys 
de treball de camp i ho fa sense 
morbositat ni prejudics, de manera 
que esdevenen “una celebració 
d’allò indomable de la vida 
urbana”, en paraules de l’autora 
del pròleg, Mónica Montserrat 
Degen, professora de Sociologia 
urbana a la Brunel University de 
Londres. Exemple d’això en són 
fragments com el que descriu, de 
manera eloqüent, l’atmosfera i 
els diàlegs del bar Coyote, local 
freqüentat per prostitutes i alhora 
punt de trobada dels treballadors 
manuals després de la jornada 
laboral.

Miquel Fernández rememora 
episodis com el dels anys anteriors 
als Jocs Olímpics, època en què es 
va decidir expropiar veïns, demolir 

places, habitatges, pensant que 
amb aquests enderrocaments 
s’acabaria amb la marginalitat. 
Va ser en aquest període quan 
van aterrar les illes de cases 
senceres de l’actual Rambla del 
Raval i de l’Illa d’en Robador. 
Així es va partir en canal el barri 
HQGHUURFDQW�LPPREOHV�GH�ÀQDOV�
del segle XIX d’interès històric, tal 
com van alertar en el seu moment 
organitzacions com la UNESCO. I, 
com a conseqüència, es va acabar 
amb els costums i la memòria 
col·lectiva del barri.

Finalment, Fernández alerta 
respecte a com aquest intens 
assetjament sobre les poblacions 
treballadores i cada dia més 
empobrides, només pot augurar una 
societat més violenta i aferrissada. 
I de com, tal com adelanta Mónica 
Montserrat Degen en el seu pròleg, 
´OD�SODQLÀFDFLy�XUEDQtVWLFD�QR�pV�
una eina tan potent com alguns 
acadèmics pressuposen per al 
desenvolupament de les barriades”. 
Perquè, com apunta el doctor en 
Antropologia Manuel Delgado a 
l’epíleg del llibre, la rehabilitació 
del Raval “no només havia de 
ser formal: havia de ser sobretot 
moral”. 

Los objetos de 
nuestros hogares
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Una dona subversiva
iSAbEL SEguRA

Clotilde Cerdà i Bosch trencà tots els esquemes i 
els arquetips sobre la feminitat del segle XIX, que 
imaginem domesticada, en el sentit d’adscripció física 
i emocional. No, no, res d’això.

Clotilde Cerdà va viatjar tant com li va donar la 
gana, per Amèrica, la del sud, la del centre, i la del 
nord, per Europa -potser hauríem de fer esment dels 
països on no va ser-hi-, per Àsia. Clotilde Cerdà no 
viatjà a la recerca del “bon salvatge” ni de l’exotisme. 
Es desplaçà acompanyada de la seva arpa i de la seva 
mare, Clotilde Bosch, separada del seu marit Ildefons 
Cerdà, autor del Pla d’Eixample de Barcelona. Mare i 
ÀOOD�VHULHQ�LQVHSDUDEOHV�

S’allunya del pare i de Barcelona als tres anys. 
“Trueno grande de familia -escriu Ildefons Cerdà al 
seu diari, el 27 de maig de 1864- Marcha Clotilde 
con Coneny a Madrid” (Coneny és un cosí d’Ildefons 
&HUGj���eV�OD�FRQÀUPDFLy�GH�OD�VHSDUDFLy�GHO�
matrimoni d’Ildefons Cerdà i Clotilde Bosch. Una 
separació que no té marxa enrere, entre Clotilde i el 
seu marit, entre “Clotildina” i el seu pare.

S’allunya de Barcelona per formar-se 
musicalment, i després per donar a conèixer les seves 
interpretacions i composicions.

Amb el pas del anys, més enllà de ser una 
extraordinària arpista, Clotilde Cerdà, coneguda 
per l’altisonant nom artístic d’Esmeralda Cervantes, 
es converteix en activista compromesa amb els 
sectors més progressistes de la societat, feminista 
L�DQWLHVFODYLVWD��SDFLÀVWD��FRQWUjULD�D�OD�SHQD�GH�
mort, que va haver de fugir d’Espanya, amenaçada 
per la corona, per ser allò que era, feminista, 
antiesclavista…

Es formà a diverses ciutats europees i les primeres 
gires es van realitzar en aquest continent. El viatge 
a Amèrica s’inicia el mes de juny de 1875. Obté el 
reconeixement a totes les ciutats que visita en la 
llarga gira que la porta a gairebé tots els països de 
l’Amèrica del sud, les Antilles -a Cuba va fer vint-i-dos 
concerts- i a diverses ciutats nord-americanes, entre 
d’altres Nova York.

Més enllà de la música, o potser dins la mateixa 
música, Clotilde Cerdà s’implica amb la gent i amb la 

Llibres

situació dels països que visita. Una mostra és la carta 
que transcrivim:

“México, 22 de abril de 1877. FRATERNIDAD
Los Masones del Rito Escocés Antiguo y aceptado 

que profesamos como uno de nuestros más grandes 
principios la abolición de la pena de muerte, tenemos 
la honra de ofrecer a la señorita Esmeralda Cervantes, 
gloria del arte y de la caridad, una medalla de oro, 
para ella troquelada por haber solicitado y obtenido el 
indulto del reo José M. Tellez, condenado a muerte”.

Del seu saber-se dona, i del que ha vist aquí i allà, 
decideix posar en marxa a Barcelona, com abans ho 
havia intentat a Madrid i a l’Havana, un centre de 
formació per a dones. Res a veure amb la frivolitat 
que dominava l’oferta cultural. El 2 de maig de 
1885 inaugura a Barcelona l’Academia de Ciencias, 
$UWHV�\�2ÀFLRV�SDUD�OD�0XMHU��VLWXDGD�D�OD�5DPEOD�
de Canaletes, número 10, cantonada a la plaça de 
Catalunya. Per posar-la en marxa s’envolta d’un equip 
de dones que tenen una llarga trajectòria professional 

i un reconegut prestigi en els àmbits de la literatura, 
el periodisme i la medicina. No només es tractava de 
donar formació a les dones i d’exigir el seu dret a la 
SURIHVVLRQDOLW]DFLy��(VPHUDOGD�&HUYDQWHV�FRQÀD�TXH�
amb l’acadèmia es podran millorar algunes indústries.

Un any després d’inaugurada l’escola, Clotilde 
Cerdà rep una carta del secretari de la reina, Morphy: 
“Pero un día aparece V. en Cuba, como queriendo 
UHVROYHU�SRU�VX�LQÁXHQFLD�HO�SUREOHPD�GH�OD�HVFODYLWXG��
y presidiendo manifestaciones y juntas que nada 
tienen que ver con el arte, y ahora la veo a V. erigida 
en protectora de la clase obrera catalana y de la 
educación de la mujer”.

8QD�DPHQDoD�JHQV�YHODGD�L�XQ�GqÀFLW�HFRQzPLF�
a l’escola que no pot sufragar per més temps, la fan 
optar per una mena d’exili el 1887.

L’amenaça de Morphy, l’amenaça de la corona 
espanyola, va anar més enllà del tancament de 
l’acadèmia. Clotilde Cerdà i Clotilde Bosch van 
veure com, una a una, totes les seves actuacions eren 
GHQHJDGHV��ÀQV�L�WRW�OHV�GHPDQGHV�G·LQGXOW�SHU�D�
condemnats a mort. “Supongo sabrá” -escriu Emilio 
Bono,  advocat defensor, des de València el dia 12 d’abril 
de 1889- “que el indulto de Macario Ciscar ha sido 
negado. Las esperanzas que su noble corazón y el de su 
digna y buena madre acariciaban, se han desvanecido y 
dentro de algunas horas aquel habrá espirado”.

A partir d’aquest període comença un llarg camí 
que tornarà a portar-la per diverses ciutats, per 
diversos continents, de la mà de l’arpa i de les seves 
empreses col·lectives.

Des que el 1916 retorna a Barcelona i, poc temps 
GHVSUpV��V·LQVWDOÃOD�D�7HQHULIH�ÀQV�DO�GLD�GH�OD�VHYD�
mort, el 26 d’abril de 1926, la “golondrina trobadora” 
deixà de cantar lluny de Barcelona, com abans ho 
havia fet la seva mare i, encara abans, el seu pare.

Clotilde Cerdà coneix, per l’experiència que 
ha observat en la trajectòria vital del seu pare, 
la tendència a l’oblit de la societat catalana i 
GH�OD�EDUFHORQLQD�HQ�SDUWLFXODU��(Q�GHÀQLWLYD��
coneix la mala memòria, la desmemòria envers 
aquelles persones que no formen part de les classes 
hegemòniques, que ignora creacions i aportacions 
realitzades al marge dels seus interessos. El model de 
ciutat dissenyat per Ildefons Cerdà mai no va comptar 
amb el suport de les classes dirigents barcelonines.

Les creacions i aportacions de Clotilde Cerdà i 
Bosch han estat bandejades per la mateixa classe 
social que intentava imposar un model de feminitat 
que ella va subvertir.

RoSER ARgEmí

Amb documentació molt abundant 
recollida entre els veïns i 
consultada als arxius municipals, 
el llibre explica el període 1920-
1960 d’aquest barri, que 
deu el seu nom a dues 
estacions, del Funicular 
(1902) i dels Ferrocarrils de 
la Generalitat (1916). Nascut 
quan Barcelona creixia cap 
a la perifèria, en terrenys de 
l’exmunicipi de Sant Vicenç 
de Sarrià, amb carrers 
costeruts, vistes al mar i 
envoltats de vinyes i ametllers, 
amb uns trets diferencials: sorgeix 
d’un projecte d’urbanització privat; 
els habitants provenen d’una 
població obrera de mitjana edat, 
bàsicament barcelonina, amb 
recursos per iniciar la construcció 
d’un habitatge propi; i creix amb 
rapidesa, amb projectes formals 
(plànols i llicències) realitzats 
sobretot en autoconstrucció. El 
llibre, que estudia el context 
històrico-social, l’evolució 
XUEDQtVWLFD�L�GHPRJUjÀFD��L�OD�YLGD�
quotidiana, conté un àlbum de 
IRWRJUDÀHV�DSRUWDGHV�SHOV�YHwQV�

Un barri lligat 
a dues estacions
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Barris, veïns i democràcia
REdACCió CARRER

S’acaba un any que, per molts 
i diferents motius, ens hagués 
agradat estalviar-nos. Però quan 
estàvem maquetant les pàgines 
de l’últim número de &DUUHU, una 
notícia ens ha sorprès i ens ha 
omplert d’alegria. El pròxim mes 
de febrer, la tesi del company 
i amic Marc Andreu veurà la 
llum en format de llibre. El 
podrem trobar a les llibreries que 
entenen la vida com l’entenem 
els que fem aquesta revista que 
tens a les mans. A partir del 26 
de febrer podreu trobar el treball 
que hem compartit durant 
aquests curts cinc anys.

Coneixem de prop l’esforç que 
ha suposat la seva elaboració, 
OD�FRPSOLFLWDW�L�HO�VDFULÀFL�GH�
les persones més properes. La 
complicitat és el sentiment que 
ara s’imposa. Serà un llibre 
excel·lent. I necessari.

Reproduïm la nota de 
l’editorial, que explica: “Aquest 
llibre parla del moviment 
ciutadà forjat als barris durant 
la dictadura, explica que va ser 
un dels components destacats 
de la lluita antifranquista que 
va fer possible la transició a 

la democràcia i la defensa dels 
interessos de les classes subalternes 
en el procés de canvi polític i 
institucional. Aquest moviment 
popular es va articular a Barcelona, 
a partir de l’any 1972, entorn de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona (Favb). Aquesta 
entitat, nascuda burgesa i afí al 
poder establert, però ràpidament 
controlada per l’esquerra i el 
catalanisme, va aconseguir 
conquestes urbanístiques, socials 

i culturals importants; la 
complicitat de professionals i 
LQWHOÃOHFWXDOV��L�XQD�LQÁXqQFLD�
política que va sobrepassar 
l’àmbit metropolità. De fet, 
aquest moviment va fer possible 
a Barcelona una ruptura 
política, social i cultural amb el 
franquisme sense parangó. Fins a 
l’extrem que, després de provocar 
el cessament dels alcaldes José 
María de Porcioles (1973), Enric 
Masó (1975) i Joaquim Viola 
(1976), el moviment veïnal va 
imposar la seva agenda política i 
reivindicativa durant els dos anys 
de mandat del singular alcalde 
de la transició Josep M. Socias 
Humbert”. A partir del 26 de 
febrer el podrem acariciar.

La història dels 
veïns i les veïnes

Barris, veïns i democràcia. El 

moviment ciutadà i la reconstrucció 

de Barcelona (1968-1986)

Marc Andreu Acebal

L’Avenç
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cuentos de Canterbury� ������� \�
Las mil y una noches (1973) o el 
estreno póstumo de Salò o las 129 

jornadas de Sodoma (1975).
En 1965, rueda Pajarracos y pa-

jaritos. Es una película agridulce 
sobre la crisis del marxismo o so-
bre el progresivo aburguesamiento 
de la clase obrera y la transforma-
ción de las barriadas populares. 
Después siguieron Edipo rey de la 

fortuna (1967), Teorema (1968) y 
Porcile (1969). Son películas que 
fueron juzgadas desagradables. De 
����� D� ������ DO� ÀQDO� GH� ORV� DxRV�
sesenta, sus películas son difícil-
mente consumibles: contienen un 
discurso totalmente a contraco-
rriente de la sociedad. Esta ten-
GHQFLD� VH� PDQLÀHVWD� WDPELpQ� HQ�
el teatro. En la primavera de 1966 
escribe seis obras de teatro y el 
0DQLÀHVWR�SRU�HO�QXHYR�WHDWUR. En 
él plantea que lo nuevo nunca pue-
de ser lo que se espera: si ha de 
ser nuevo, ha de ser inesperado.

Corsario contra el consumismo
La temática apuntada en Pajarra-

cos y pajaritos reaparece en las 
secciones de  “diálogos con los lec-
tores” de Vie nuove (1960-1965) y 
Tempo (1968-1979), cristalizará en 
Escritos corsarios y Cartas lutera-

nas y será la que le valdrá el recu-
erdo como crítico del capitalismo y 
del consumismo.

El discurso de Pasolini era cla-
ro: en algún momento de 1960 
apareció la sociedad de consumo, 
que suponía una auténtica revo-
lución antropológica. El consumo 
DSDUHFH� FRPR� XQ� SUHÀJXUDGRU� GH�
identidades poderosísimo. Los 
consumidores eran aparentemen-
te todos iguales, pero en realidad 
eran sumamente diferentes: las di-
ferencias de clase seguían estando 
allí (aunque tendían a ser olvida-
das). El caso más grave era el del 
subproletariado de las barriadas. 
La televisión les ofrecía modelos 
de comportamiento que no podían 
alcanzar. Esto generó una violen-
cia estructural que acabó dando 
lugar al amoralismo más absoluto.

Además, se tiende a confundir 
progreso (sociocultural) y desarro-
llo (estrictamente económico). El 
FRQVXPR�HV�HO�ÀQ�GH�XQ�PXQGR��(O�
problema es que volver atrás no 
es posible. Pasolini propone cla-
ramente un decrecimiento econó-
mico. Uno de sus últimos poemas 
acaba así “¡Viva la lucha comunis-
ta por los bienes necesarios!”.

Pasolini no era un hombre polí-
tico. En Escritos corsarios y en las 
Cartas luteranas (o en las Entre-

vistas corsarias) no hay una teoría 
acabada, aunque hay esbozos de 
análisis detallados. Estos libros 
se reeditan sin cesar: es la forma 
más fácil de descubrir que Pasolini 
es, a pesar de su brutal asesinato, 
nuestro contemporáneo: una ayu-
da para pensar un tiempo que si-
gue siendo el nuestro.

��“Diàlegs amb Pasolini”. Cicle a la Filmoteca de la 
Generalitat durant el qual es programaran pel·lícules 
actuals que puguin dialogar amb Pasolini (Sergio Citti, 
Robert Guédiguian, Pere Joan Ventura, Gianni Borgna, 
Wang Bin...).
��Cicle de les pel·lícules, 3DVROLQL��XQ�YLDJJLR�LQ�,WDOLD 
(1996) de Xavier Juncosa i 3DMDULWRV�\�SDMDUUDFRV (1965) de 
Pasolini. Organitzat amb la Federació Catalana de Cine 
Clubs.
��Estrena de l’obra de teatre 3DVROLQL�FRUVDUL, de Pere 
Alberó. Circularà per centres cívics i associacions de veïns.
��Conferència “Pasolini poeta”, a càrrec del professor 
Raffaele Pinto (al gener).
��Col·loqui “Pasolini i el cine modern”, amb Carlos Losilla 
i José Enrique Monterde, professors i crítics de cinema (al 
febrer).

Alguns actes programats

JoSEp toRRELL

3LHU� 3DROR�3DVROLQL� QDFLy� HQ�������
Un día su madre le escribió una 
poesía. Lo que le impresionó al 
niño fueron las correcciones: su 
madre la corregía, la limaba, la 
hacía más bella. Aprendió entonces 
que la poesía era un trabajo arduo 
y delicado. Así, a los siete años Pa-
solini decidió convertirse en poeta.

En 1948, Pasolini fue nombrado 
secretario de la célula comunista 
de San Giovanni en Casarsa y em-
pezó a desarrollar una intensa mi-
litancia en todos sus sentidos. La 
Democracia Cristiana le advirtió ve-
ladamente que dejase su militancia 
o pagaría por su homosexualidad. 
Pasolini no hizo caso a la amenaza. 
Aunque era sabido que el Partido 
Comunista -como todos los demás 
partidos- no admitía en su seno a 
homosexuales reconocidos. Ante la 
actitud de Pasolini, los democris-
tianos interpusieron una denuncia 
contra Pasolini por corrupción de 
PHQRUHV�� (Q� ������ IXH� DEVXHOWR�

por falta de pruebas; pero sí hubo 
escándalo y sus previsibles conse-
cuencias: la expulsión del Partido 
Comunista y la suspensión de su 
trabajo como maestro elemental.

En enero de 1950 Pasolini y su 
madre, Susanna Colucci, huyen a 
Roma. Sandro Penna, poeta mayor 
que él y homosexual, le descubre las 
noches romanas. En pocos meses se 
aventuró hacia las barracas, donde 
vivía el subproletariado de Roma. Al 
terminar la segunda guerra mundial 
se convirtieron en receptores de la 
inmigración del sur, que invadió las 
barriadas existentes y creó otras 
nuevas, esta vez con barracas pu-
ras y duras. Nadie se interesaba por 
quienes vivían ahí. Pero Pasolini sí. 
La interesaba vitalmente, por su 
pasión por los jóvenes del subpro-
letariado; pero allí descubrió una 
jerga y unas costumbres opuestas a 
las del mundo burgués. En 1955 pu-
blicó la novela Ragazzi de vida que 
fue un éxito rotundo de ventas y 
elevó a Pasolini a la fama. Después 
vino Una vida violenta (1959) y las 
películas Accattone (1961), Mamma 

Roma��������\�La ricotta (1963), to-
das ellas basadas en la vida de las 
barriadas. El paso al cine pareció 
otra forma de hacer ver lo que los 
romanos se negaban a ver.

El poeta de las cenizas
En 1956, el XX Congreso del PCUS 
reveló los crímenes de Stalin y 
conmocionó al mundo comunista 

occidental. En plena crisis, Paso-
lini publicó el libro Las cenizas de 

Gramsci (1957) y fue unánimemen-
te considerado el primer poeta ci-
vil de la poesía italiana. En el libro 
mezclaba la posición política y el 
grito personal (como diverso). El 
libro se agotó antes de una sema-
na. Le siguieron La religión de mi 

tiempo (1961), Poesía en forma de 

rosa (1964) y Transhumanar y or-

ganizar (1971). Estos cuatro libros 
son el corpus de su poesía y son los 
que hicieron gritar al novelista An-
tonio Moravia en sus exequias que 
Pasolini era uno de los pocos poe-
tas que había dado el siglo.

En 1964 estrena El evangelio 

según san Mateo. Fue el primer 
éxito de taquilla, como lo serían 
luego El Decamerón (1971), Los 

Sin Pasolini

(Q�VHSWLHPEUH�GH������VHUi�HO����DQLYHUVDULR�GHO�
DVHVLQDWR�GH�3DVROLQL��3URPRYLGR�SRU�HO�3UR\HFWR�
3DVROLQL�%DUFHORQD��VH�KD�LQLFLDGR�HO�Año Pasolini, una 
LQLFLDWLYD�DELHUWD�TXH�SUHWHQGH�OOHQDU�HVWH�DxR�FRQ�WRGR�
WLSR�GH�DFWRV�HQWRUQR�D�OD�ÀJXUD�GHO�SRHWD�GHVDSDUHFLGR�

OPasolini sacó a la 
luz en sus novelas y 
películas la vida del 
subproletariado de las 
barracas de Roma
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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 març

És tira AlEjAndRo milà

mARC villoRo

'HVSUpV�G·DQ\V�GH�UHLYLQGLFDFLRQV��
els veïns del barri de la Font d’en 
)DUJXHV� YHXHQ� FRP� OD� PDVLD� GH�
Can Fargas esdevé un espai per als 
FLXWDGDQV� GH�%DUFHORQD�� ,� pV� TXH�
D� SULQFLSLV� GH� QRYHPEUH� YDQ� FR-
PHQoDU�OHV�REUHV�GH�UHKDELOLWDFLy�
GH�OD�PDVLD�SHU�IHU�KL�XQD�HVFROD�
GH�P~VLFD�PXQLFLSDO��OD�FLQTXHQD�
D�OD�FLXWDW�L�OD�SULPHUD�DO�GLVWULFWH�
G·+RUWD�*XLQDUGy�� (O� FHQWUH�� OHV�
REUHV�GHO�TXDO�KDQ�G·DFDEDU�DO�GH-
VHPEUH� GH� ����� L� LQLFLDU� OD� VHYD�
DFWLYLWDW�DO� FXUV���������� V·XELFD�
HQ� XQ� EDUUL� GH� PDUFDGD� WUDGLFLy�
PXVLFDO�� 6HJRQV�0RQWVH� &DVHOODV��
YRFDO�GH�SDWULPRQL�GH�O·$VVRFLDFLy�
de Veïns Font d’en Fargues, “en 
FDS�PRPHQW�KHP�SUHWqV�TXH�&DQ�
)DUJDV�IRV�SHU�DO�EDUUL��VLQy�SHU�D�
WRWD� OD� FLXWDW�� 1RVDOWUHV� YROtHP�
salvar la masia, que la veiés tot-

KRP��L�SRGHU�JDXGLU�OD�DL[t�FRP�HOV�
VHXV� MDUGLQV�� /D� LGHD� GH� O·HVFROD�
GH�P~VLFD�HQV�YD�VHPEODU�SHUIHF-
ta, ja que aquest és un barri molt 
PXVLFDOµ��(Q�DTXHVW�VHQWLW��5DIHO�
7ROGUj�� YRFDO� GH� FRPXQLFDFLy� GH�
l’AV Font d’en Fargues, diu que 
“és el propi Ajuntament qui va 

fer aquesta proposta i vam estar 
G·DFRUG�VREUHWRW�SHUTXq�VHULD�XQD�
FRVD� S~EOLFD�� SHU� D� WRWV�� $TXHVW�
EDUUL� Wp� IRUoD� WUDGLFLy� PXVLFDO� L�
ÀQV� L� WRW� HO� VHX� FDUUHU� SULQFLSDO��

TXH�HV�GLX�3HGUHOO��GHGLFDW�D�)HOLS�
Pedrell i Sabaté-, du el nom d’un 
PXVLFzOHJ�FDWDOjµ�

Les obres de reforma de Can 
)DUJDV� FRQVWHQ� GH� WUHV� IDVHV�� OD�
SULPHUD��OD�UHKDELOLWDFLy�FRP�D�HV-
FROD�GH�P~VLFD��O·~QLFD�TXH�Wp�GDWD�
i pressupost-; la segona, la rehabi-
OLWDFLy� GHOV� MDUGLQV�� L� XQD� WHUFHUD�
TXH� FRQVLVWHL[� HQ� IHU� XQ� DXGLWRUL��
&DQ�)DUJDV�FRPSWD�DPE�XQD�WRUUH�
GH� JXDLWD� URPjQLFD� GHO� VHJOH� ;,��
GHFODUDGD�FRP�D�Ep�FXOWXUDO�G·LQWH-
UqV�QDFLRQDO�SHU�OD�*HQHUDOLWDW��DO�
YROWDQW�GH�OD�TXDO�HV�YD�DQDU�FRQV-
truint la masia en etapes posteri-
RUV�� L� GLVSRVD� G·XQ� MDUGt� URPjQWLF�
TXH�HVWj�LJXDOPHQW�FDWDORJDW�

L’any 1997, l’empresa immo-
ELOLjULD� 8QLFRPSWD�� GH� OD� IDPtOLD�
9LODUHJXW�� YD� FRPSUDU� OD� PDVLD�
per 1,2 milions d’euros a Ofèlia 
5RVHOOy�� TXH� Q·HUD� O·~QLFD� SURSL-
HWjULD�� (QWUH� HOV� SURMHFWHV� TXH�

l’empresa volia fer hi havia una 
UHVLGqQFLD� JHULjWULFD� R� XQD� HVFR-
la d’hoteleria que no es van dur 
D� WHUPH�� /D� PRELOLW]DFLy� YHwQDO�
YD�VHJXLU� UHLYLQGLFDQW�&DQ�)DUJDV�
SHU�D�~V�S~EOLF� L� HV� YD�FRQVWLWXLU�
la plataforma Salvem Can Fargas, 
que des de novembre de 2002 or-

ganitza una jornada anual. Com 
H[SOLFD�7ROGUj��´HQ�GLHP�MRUQDGD�
UHLYLQGLFDWLYD�SHU�D�O·~V�S~EOLF�GH�
OD�PDVLD�� L� FDGD�DQ\�HV� ID�SHU� OD�
WDUGRU��WRW�L�TXH�DOJXQ�FRS�V·KDYLD�

avançat. Hem fet també alguna 
PDQLIHVWDFLyµ��8QD�DOWUD� LQLFLDWL-
YD�IRX�OD�UHFROOLGD�GH�VLJQDWXUHV��
arribant a les 5.000.

(O�������O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFH-
ORQD�YD�H[SURSLDU�OD�PDVLD�SHU�FLQF�
milions d’euros. Montse Casellas 
GHVWDFD�TXH�´WHQtHP�HO� VXSRUW�GH�
WRWV�HOV�SDUWLWV��H[FHSWH�GHOV�VRFLD-
listes que governaven, a favor que 
&DQ�)DUJDV�IRV�S~EOLF�L�V·H[SURSLpV��
A la primera jornada del novembre 
GH� ������ O·~QLF� SDUWLW� TXH� QR� YD�
venir va ser el PSC. En veure que 
HVWDYHQ�HQ�FODUD�PLQRULD��HOV�VRFLD-
OLVWHV�YDQ�FRPHQoDU�D�DSXQWDU�VH�DO�
FDUUR��$�QRVDOWUHV�DL[z�HQV�GRQDYD�
molta força i vam poder tirar en-
GDYDQWµ�

Aquell mateix any, la platafor-
ma Salvem Can Fargas va rebre la 
PHGDOOD�G·KRQRU�GH�OD�FLXWDW�FRP�D�
UHFRQHL[HPHQW�D�OD�VHYD�WDVFD�UHL-
YLQGLFDWLYD�

Una escola a Can Fargas en un barri musical

OLes obres tindran tres 
fases, la primera de les 
TXDOV�pV�OD�GH�O·HVFROD�
GH�P~VLFD��TXH�MD�Wp�
data i pressupost

OEls veïns de la Font 
d’en Fargues veuen 
FRP�OD�PDVLD�HVGHYp�XQ�
HVSDL�SHU�DOV�FLXWDGDQV�
GH�%DUFHORQD
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Juan Camilo Ramos
Responsable d’Urbanisme 

de la Favb

“L’urbanisme té 
molt a veure amb 
les desigualtats 
i la qualitat de 
vida dels barris”

puyAl

Va néixer a Barcelona fa 61 anys i des dels 10 viu al barri de Sant 

Andreu, i ha format part de la junta de l’associació de veïns en 

dues ocasions. Actualment és un dels responsables d’Urbanisme de 

la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb). 

Està impulsant un fòrum veïnal centrat en la situació urbanística de 

la ciutat i els seus barris.

Per què un debat veïnal sobre urbanisme?

És una àrea important de l’Ajuntament que ha canviat tres 

vegades de responsable en la mateixa legislatura. Fa servir crite-

ris que massa vegades no compartim, i està impulsant propostes 

sense processos de participació veïnal. Quan troben contestació 

ciutadana, tiren enrere els projectes, sense debat i fugint del con-

ÁLFWH��&RPELQHQ�FULWHULV�GH�ULJLGHVD�L�LQGHÀQLFLy�VHJRQV�HOV�FDVRV�L�
situacions. Hi ha exemples a tots els districtes. D’altra banda, els 

barris estan molt centrats en ells mateixos i pensem que serà una 

bona idea compartir criteris i prioritats.

Un pas endavant de les associacions veïnals?

Sí, que siguin les pròpies associacions qui vegin la necessitat 

d’establir una visió de la realitat urbanística més enllà dels seus 

barris, que tinguin com a referent tota la ciutat. Hem de conèixer 

DTXHOOV�SUREOHPHV�FRPXQV�TXH�HV�SHUPHWLQ�XQLÀFDU� L� FRRUGLQDU�
les respostes.

Com es concretarà aquest treball?

En primer lloc, estem impulsant una enquesta en el territori 

que ens ha de permetre conèixer les diferents realitats. En segon 

lloc, un cop analitzat el resultat, farem una diagnosi i posarem or-

dre, agrupant les problemàtiques. En aquesta segona fase comp-

tarem amb la col·laboració d’urbanistes, sociòlegs i arquitectes, 

professionals que sempre han col·laborat amb la Favb.

El resultat serà una diagnosi barri a barri?

Les realitats s’agruparan per la seva relació amb el territori, 

per exemple, la zona de l’entorn marítim, les barriades fronte-

UHUHV�DPE�OHV�PXQWDQ\HV� �0RQWMXwF��&ROOVHUROD���HOV�EDUULV�DPE�
processos de transformació industrial, com ara el 22@, els dife-

rents nuclis històrics, i altres realitats que ens exigeixin agrupar 

les situacions que es detectin. No volem fer només un debat, sinó 

concretar objectius i reivindicacions generals.

La realitat urbanística és molt àmplia.

Sí, el contingut del fòrum abordarà el planejament urbanístic, 

en el passat, el present i el futur. En relació als equipaments, 

YDORUDUHP�OD�VHYD�VLWXDFLy�DFWXDO�L�HOV�GqÀFLWV�H[LVWHQWV��$QDOLW-
zarem l’espai públic, els seus usos i el procés accelerat de priva-

tització que pateix. Quin espai utilitzen les diferents formes de 

moure’s per la ciutat. Respecte a l’habitatge, posarem l’accent en 

allò que fa referència al model urbanístic.

Quin calendari preveieu?

/·HQTXHVWD�KD�G·HVWDU�DFDEDGD�D�ÀQDOV�GH�JHQHU��/·KHP�UHPqV�
per correu electrònic i també visitarem els barris per tal d’acon-

seguir una àmplia mostra. Després, anàlisi de dades i posada 

en comú, per acabar amb les respectives sessions plenàries on 

s’aprovaran i donaran a conèixer les conclusions i propostes.

Al mes de maig hi ha eleccions municipals...

Un bon moment per emplaçar les diferents forces polítiques 

SHUTXq�HV�GHÀQHL[LQ�GDYDQW�HO�GLDJQzVWLF�TXH�IHP�L�OHV�UHLYLQGL-
cacions que considerem més importants. Que s’obri el debat i sa-

piguem si en els programes dels diferents partits es recullen les 

nostres propostes. Res de nou des de les eleccions de l’any 1979: 

les associacions veïnals sempre hem sigut interlocutores dels 

JUXSV�SROtWLFV��(O�IzUXP��SHUz��QR�ÀQDOLW]D�HQ�OHV�HOHFFLRQV�SHU�D�
nosaltres.

Alguna cosa més per afegir?

Impulsarem la continuïtat del debat mitjançant els tallers o 

jornades que veiem necessari realitzar. El fòrum és un punt i se-

guit en el treball diari que realitzem. Estem decidits a recuperar 

part de la nostra memòria històrica, però mirant al futur, per con-

FUHWDU�DTXHVW�WUHEDOO��&RP�D�REMHFWLX�ÀQDO��XQV�EDUULV�DPE�PHQ\V�
desigualtats i amb una vida més digna per als seus habitats. I 

l’urbanisme hi té molt a veure.

L’Informador

L’últim butlletí de l’AV de la 

Clota és un especial dedicat a la 

celebració del 20è aniversari de 

l’associació veïnal. L’editorial es 

titula “20 anys de canvis en la 

ÀVRQRPLD�GH�OD�&ORWDµ�L�GLYHUVRV�
articles recorden la fundació de 

l’associació en una primera reunió 

celebrada el 30 de setembre de 

������R�SDUOHQ�VREUH�OD�ÀJXUD�GHO�
primer president, Joan Parra Solé. 

La revista anuncia una exposició i 

un audiovisual amb motiu de l’efe-

mèride, i el nostre col·laborador 

Desideri Díez recorda el veí i 

compositor Tomás Gil Membrado, 

autor de més de 1.300 sardanes.

Butlletí

La revista de l’associació de veïns 

L�YHwQHV�6DJUDGD�)DPtOLD�LQIRUPD�
TXH�HOV�JUXSV�SROtWLFV�G·(5&��33�L�
CIU han votat de manera favorable 

al projecte per a la instal·lació 

d’un Mercadona al solar de l’antic 

cinema Niza. El veïnat no vol 

perdre un equipament per al barri 

L�HVWj�HQ�SHX�GH�JXHUUD��/D�SXEOL-
FDFLy�GHGLFD�GLIHUHQWV�SjJLQHV�D�
UHÁH[LRQDU�VREUH�OD�PDVVLÀFDFLy�
del turisme a la zona. També 

s’informa del començament de les 

obres en el parc de les Glòries. 

La portada està dedicada a Can 

5RJHU��XQ�PHQMDGRU�VRFLDO�TXH�IXLJ�
de la concepció assistencialista.

La calle de todas

La cada cop més ben treballada 

revista de la Federación de Ve-

FLQRV�GH�=DUDJR]D�FDQYLD�OD�VHYD�
FDSDoDOHUD�L�SDVVD�GHO�´GH�WRGRVµ�
DO�´GH�WRGDVµ��$PE�DTXHVW�JHVW�
vol visualitzar l’important treball 

de les dones en el moviment 

veïnal. Felicitats per la iniciativa! 

(Q�OHV�VHYHV�SjJLQHV�SRGHX�WUREDU�
un article de Ramon Campos que 

UHÁH[LRQD�VREUH�OD�QHFHVVLWDW�GH�
tenir una Justícia independent i 

textos que denuncien la cons-

trucció d’escoles en barracots. La 

plataforma Stop Desahucios alerta 

que milers de famílies viuen en 

condicions infrahumanes.

La pista de gel, un nou 
despropòsit municipal

Revistes
de barri

La Favb
informa

juNtA dE lA fAvb
13 de novembre de 2014

Un cop més, durant les festes 

nadalenques l’espai públic de la 

plaça de Catalunya estarà ocu-

SDW� SHU� XQD� SLVWD� GH� JHO�� 'HV�
de la Favb sempre havíem criti-

cat la inconveniència d’aquesta 

instal·lació destinada a promoure 

el consum, per la despesa ener-

JqWLFD� L� O·LPSDFWH� VREUH� HO�PHGL�
ambient que suposava. Sobretot 

quan aquesta iniciativa era de-

fensada a capa i espasa per l’ad-

ministració municipal, incidint en 

la utilització mercantil i privada 

de l’espai públic.

(QJXDQ\�� SHUz�� OD� FRPLVVLy�

de Govern ha decidit que prop 

de 250.000 euros recaptats de 

la taxa turística contribuiran al 

ÀQDQoDPHQW� G·DTXHVWD� LQVWDO�

ODFLy��DPE�OD�ÀQDOLWDW�H[SUHVVD�GH�
promoure el projecte dels Jocs 

d’Hivern de 2026.

Des de la Favb critiquem un pro-

jecte que s’inscriu en la dinàmica 

GHOV�HVGHYHQLPHQWV�DUWLÀFLRVRV�TXH�
sempre han comportat efectes de 

´ERPEROODµ�VREUH�HO�WHUULWRUL��&RQ-

siderem que la taxa turística ha de 

WHQLU�FRP�D�ÀQDOLWDW�FRPSHQVDU�HOV�
efectes que té sobre la ciutat i els 

EDUULV� OD� FjUUHJD� GH� YLVLWDQWV� TXH�
suporten. Altres ciutats europees, 

com ara París, entenen que la taxa 

WXUtVWLFD�KD�GH�FRQWULEXLU�DO�ÀQDQ-

çament de serveis públics, com ara 

el transport.

Des de la Favb demanem que 

l’Ajuntament es faci enrere en 

DTXHVWD�GHFLVLy�L�TXH�UHSODQWHJL�OD�
utilització de la taxa turística en 

EHQHÀFL�GH�OD�FLXWDW�L�QR�GH�OD�SUR-

PRFLy�GHO�QHJRFL�WXUtVWLF�

OProp de 250.000 euros 

recaptats de la taxa 

turística contribuiran 

DO�ÀQDQoDPHQW�
d’aquesta instal·lació

ARxIu
L’Ajuntament de Barcelona vol promocionar els Jocs d’Hivern de 2016
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Pensar que la ciutat sencera 
és una marca és un gran error”

Oscar Guayabero

Dissenyador, curador, 
agitador cultural 
i disc-jockey

CRistinA pALomAR

entrevista

JoAn moREJón

fotografia

Preguntes trampa
Moltes persones han de sortejar les tanques feridores de la frontera. 
Són copejades i poden quedar per sempre al Mediterrani que, 
més que un mar, és un cementiri. Si aconsegueixen entrar, han de 
buscar feina, un sostre on viure i uns mínims drets socials a canvi 
de molts patiments. Una carrera inhumana i plena d’obstacles. 
Quan, després d’anys, compleixen les condicions per obtenir la 
nacionalitat espanyola, els sotmeten a un examen per valorar la seva 
“integració”. Algunes de les preguntetes�VyQ��´'HÀQHL[L�O·DUWLFOH�����
de la Constitució. Què hi diu?”, “Nom del president de la Federació 
de Municipis”, “Des de quin anys és Madrid la capital d’Espanya?”,, 
“Què és Adif?”, “Quins impostos han de pagar els estrangers?”, 
“Nom del director general de la Policia”, “Quin riu uneix Barcelona 
i Madrid” (!!!!) Algunes preguntes podrien fer-se en un examen de 
cultureta general. D’altres són directament preguntes trampa fetes 
amb molta mala llet. Provoquen neguit als examinats i indignació als 
ciutadans i ciutadanes de bona voluntat. Nosaltres ens preguntem 
quants militants del PP podrien respondre-les correctament. 

Per què una ciutat com Barcelona 
necessita el disseny? Per què 
el disseny s’ha frivolitzat tant 
i ha perdut el seu compromís 

social? Quin sentit té parlar de la “marca 
Barcelona” si és que alguna vegada ha 
tingut algun sentit? Aquestes són algunes de 
les moltes preguntes que una es planteja 
quan té davant un dissenyador, una de les 
professions més divinitzades pels governs 
municipals socialistes i en nom de la qual 
s’han fet durant dècades autèntiques 
barbaritats.

La llista de despropòsits d’una 
arquitectura disfressada de disseny urbà 
L�LGHQWLÀFDGD�DPE�OD�PRGHUQLW]DFLy�GH�
la ciutat és llarga: places dures que han 
deixat de ser llocs de convivència veïnal, 
HGLÀFLV�RQ�HO�TXH�PHQ\V�LPSRUWD�pV�TXH�
les instal·lacions s’adeqüin al seu ús 
real, substitució del verd per la grisor del 
formigó, escalèxtrics viaris que en vint 
anys han demostrat ser obsolets… “Als anys 
vuitanta tothom lligava els gossos amb 
llonganisses. També els polítics van utilitzar 

HO�GLVVHQ\�SHU�MXVWLÀFDU�FRVHV�TXH�QR�WHQLHQ�
FDS�MXVWLÀFDFLy�L�HO�FLXWDGj�YD�FRPHQoDU�D�
LGHQWLÀFDU�HO�GLVVHQ\�DPE�XQD�PDQHUD�GH�
fer frívola”.

Qui parla és Oscar Guayabero, l’alter 
HJR�G·2VFDU�0DUWtQH]��XQ�ÀOO�GHO�5DYDO�
free-lance que “paga les factures”, una 
gesta bastant difícil d’aconseguir en una 
Barcelona amb uns sous cada cop més 
precaris per a la majoria. Com a dissenyador 
industrial reconvertit en curador 
d’exposicions, disc-jockey a temps parcial i 
agitador cultural, Guayabero no té embuts 
a l’hora de criticar la feina feta en nom del 
disseny, tot i deixar molt clar que aquest és 
imprescindible perquè una ciutat funcioni 
i que a Barcelona també s’han fet coses 
bones per humanitzar l’espai públic.

A parer seu, si les coses no han sortit 
bé del tot, és sobretot perquè els gestors 
polítics han apostat per un disseny que 
no ha donat resposta a les necessitats 
reals dels ciutadans. “Una ciutat sempre 
està dissenyada. El que canvia són els 
paràmetres amb què tu penses, estructures 

i programes una ciutat”, explica i posa com 
a exemple els carrers i passos per a vianants 
i la nova xarxa d’autobusos. El bon disseny, 
sosté, és el que funciona. Precisament 
ara treballa en el muntatge de l’exposició 
“Disseny per viure” al Museu del Disseny, 
XQD�PRVWUD�TXH�V·LQDXJXUDUj�HO�SUz[LP����
de febrer i que té com a objectiu demostrar 
que el bon disseny fa més fàcil la vida. «Hi 
KD�XQHV�OODYRUV�TXH�KDQ�HVWDW�PRGLÀFDGHV�
genèticament de forma que quan les 
plantes, detecten una mina antipersona 
i creixen d’un altre color», explica 
entusiasmat.

És impossible referir-se a l’espai 
públic de Barcelona i no parlar de la seva 
privatització ni de la invasió turística que 
WDQWV�FRQÁLFWHV�HVWj�SURYRFDQW��(O�URYHOO�
de l’ou, segons Guayabero, és l’elevada 
densitat de població que suporta Barcelona. 
“Gestionar una ciutat tan petita amb 
XQD�DÁXqQFLD�GH�S~EOLF�WDQ�DOWD�JHQHUD�
FRQÁLFWHV��(O�TXH�DEDQV�HUD�XQ�HVSDL�GH�
convivència es converteix en privatització 
perquè hi ha tan poc espai que aquest 

FRPHQoD�D�VHU�XQ�Ep�SUHXDW�L�DOJ~�HVWj�
disposat a pagar per ell”, lamenta. Ell és un 
GHOV�PROWV�YHwQV�GHO�5DYDO�TXH�KDQ�PDU[DW�
del barri perquè vol una vida millor per a la 
VHYD�ÀOOD��´6L�SXF�HYLWDU�KR��QR�KL�WRUQDUp�
perquè s’ha imposat un model de ciutat 
que no és compatible amb la convivència 
dels veïns”, afegeix recordant que mentre 
el consistori fa la vista grossa als excessos 
dels turistes, imposa unes normes tan 
restrictives als ciutadans que esdevenen 
inaplicables.

És el govern de Xavier Trias l’únic 
culpable d’aquesta situació? Oscar 
Guayabero no dubta a repartir les culpes. 
5HFRUGD�TXH�O·DSRVWD�SHU�DTXHVW�PRGHO�GH�
FLXWDW�MD�YD�FRPHQoDU�DPE�-RDQ�&ORV�L�YD�
FRQWLQXDU�DPE�-RUGL�+HUHX��WRW�L�TXH�DGPHW�
que amb Trias la situació és escandalosa 
perquè s’està gestionant Barcelona com 
XQ�HVSDL�GH�FRPHUo�JOREDO�RQ�VHPEOD�TXH�
l’únic que compta és l’interès del poderós 
gremi hoteler. “Estan venent el nostre espai 
ciutadà als operadors privats perquè hi facin 
el que vulguin. Tot està permès si paguen 
bé. Diuen que aquests diners reverteixen 
en la ciutat, però resulta que els serveis 
públics estan cada cop pitjor. La nostra taxa 
turística de pa sucat amb oli es destina a fer 
promoció turística quan hauria de revertir 
en el benestar dels barris”.

De la seva anàlisi crítica de la ciutat 
no se’n salva ni la marca Barcelona. 
“Les ciutats no són marques”, remarca 
contundent. “Pensar que la ciutat sencera 
és una marca és un error. Tu pots generar 
una marca que correspongui a una part 
de la ciutat, però no pots convertir una 
ciutat sencera en una marca perquè 
cada barri té la seva pròpia identitat”, 
afegeix recordant la mania centralista 
de tots els governs municipals. Per a ell, 
cap dels eslògans inventats als despatxos 
municipals ha funcionat ni funcionarà mai 
mentre siguin imposats.

montsE CAbo


