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eloi latorre

El passat 19 de gener, Alberto 

Fernández Díaz, cap del Grup 

Municipal del Partit Popular 

a Barcelona, talment com si 

fos el regidor de Cultura de 

l’Ajuntament, va convocar els 

SHULRGLVWHV�GDYDQW� O·HGLÀFL�FR-

negut com Taller Masriera -un 

antic obrador artístic en forma 

de temple neoclàssic construït 

els anys 80 del segle XIX, si-

tuat a la part baixa del carrer 

de Bailèn- per anunciar que la 

ciutat recuperaria aquest im-

moble singular de gran valor 

patrimonial com a equipament 

públic. L’equip de Govern de 

Xavier Trias i el PP havien ar-

ribat a un acord per promoure 

XQD�PRGLÀFDFLy�SXQWXDO�GHO�3OD�
General Metropolità (PGM) que 

IDFLOLWDULD� XQ� FDQYL� GH� TXDOLÀ-

FDFLy�GHO�WDOOHU�L�IDULD�SRVVLEOH�
obrir-lo per a ús veïnal. Tal com 

ho va vendre aquell dia l’edil 

SRSXODU�� O·RSHUDFLy� HUD� JDLUH-

bé un regal caigut del cel per 

a la ciutat: “Barcelona guanya 

patrimoni públic i una nova 

zona verda, obté un ingrés de 

9,5 milions del promotor pri-

YDW� GH� O·RSHUDFLy�� TXH� HV� SRW�

destinar a polítiques socials, 

L� OD� IXQGDFLy� 3HUH� 5HODWV� �XQD�
HQWLWDW�GHGLFDGD�D�O·DWHQFLy�GH�
la gent gran, actual propietària 

de immoble- obté un ajut molt 

important per a les tres resi-

dències que gestiona”.

Pere Relats i Lluïsos de Gràcia

La realitat -no tan idíl·lica-, 

que el regidor popular tan sols 

va deixar caure com qui no vol 

OD�FRVD�DO�ÀQDO�GH�OD�VHYD�FRP-

pareixença, és que la requali-

ÀFDFLy� GHO� 7DOOHU� 0DVULHUD� L� HO�
seu pas a mans públiques és 

tan sols una de les peces d’una 

complexa carambola urbanísti-

ca a tres bandes que té com a 

ÀQDOLWDW�SULRULWjULD�OD�FRQVWUXF-
FLy�G·XQ�JUDWDFHO�GH�TXDVL�����
metres a la cruïlla del passeig 

de Gràcia amb Diagonal (on hi 

KD�O·HGLÀFL�TXH�KDYLD�DFROOLW�HO�
'HXWVFKH� %DQN��� XQD� RSHUDFLy�
cuinada per un fons d’inver-

VLy� LPPRELOLjULD� TXH� RSHUD� D�
Barcelona però té el domicili 

a Luxemburg. De fet, el canvi 

d’usos de l’antic obrador del 

carrer de Bailèn, juntament 

amb la d’un altre solar propi-

etat dels Lluïsos de Gràcia, no 

és la prioritat que motiva la 

PRGLÀFDFLy�GHO�3*0��FRP�FRQ-

fusament han donat a entendre 

els grups municipals de CiU i 

PP) si no tan sols la torna que 

ha de fer possible que la torre 

del Deutsche Bank guanyi deu 

plantes al cel barceloní.

El juliol de l’any passat, 

HO� IRQV� G·LQYHUVLy� ..+� 3UR-

perty Investors adquiria l’an-

WLF� HGLÀFL� EDQFDUL� GH� SDVVHLJ�

de Gràcia amb Diagonal, que 

des del 2002 era propietat de 

la inversora andorrana Maria 

5HLJ� L�HVWDYD�RFXSDW�SHO�EXIHW�
G·DGYRFDWV� &XDWUHFDVDV�� ..+�
és una societat de capital risc 

dirigida per l’exconseller de-

OHJDW� GH� 5HQWD� &RUSRUDFLRQ�
Josep-Maria Farré, que va ir-

rompre a Barcelona l’any 2013 

on s’ha dedicat bàsicament a 

DGTXLULU� JUDQV� HGLÀFLV� HPEOH-

màtics per transformar-los en 

hotels de gamma alta. És a dir, 

a explotar això que se n’ha dit 

la bombolla turística de la ca-

pital catalana. Fa dos anys en 

van adquirir cinc, entre ells, la 

VHX� GH� O·$JUXSDFLy�0~WXD� D� OD�
Gran Via. I el 2014 va arribar la 

cirereta del pastís: la torre del 

Deutsche Bank va ser compra-

GD�SHU�..+��DVVRFLDW�HQ�DTXHVW�
cas amb el fons nord-americà 

Perella Weinberg Partners) amb 

OD� PDWHL[D� ÀQDOLWDW�� UHIRUPDU�
O·HGLÀFL� D� IRQV� SHU� UHFRQYHU-
tir-lo en un enorme complex 

hoteler i una zona comercial a 

les plantes baixes, implantant 

a l’altra banda de la Diagonal 

el model d’oferta turística ex-

clusiva de la part baixa del pas-

seig de Gràcia.

Erigida el 1960 com a seu del 

Banc Comercial Transatlàntic 

la torre de passeig de Gràcia, 

111 tenia prop de 90 metres 

d’alçada. Però, com d’altres 

HGLÀFLV�G·DTXHOOD�qSRFD�HQ�TXq�
l’alcalde Porcioles va apostar 

pels blocs de gran format en 

cruïlles cèntriques de la ciu-

tat, com el Banc Atlàntic o la 

7RUUH�&RORP�� OD�FRQVWUXFFLy�HV�
va atorgar sense dotar-la d’una 

TXDOLÀFDFLy�XUEDQtVWLFD�HVSHFt-
ÀFD��GH�PDQHUD�TXH�HO�VRODU�GHO�
Deutsche Bank encara avui està 

TXDOLÀFDW� DPE� OD� FODX� SUzSLD�
dels blocs d’habitatges de la 

Vila de Gràcia, que com a mà-

[LP�FRQWHPSOD�HGLÀFDFLRQV�GH�
cinc plantes.

Pal·liar aquesta anomalia 

era l’excusa inicial per dema-

QDU�XQD�PRGLÀFDFLy�SXQWXDO�GHO�
Pla General Metropolità, però 

HQ�HO�IRQV�KL�KDYLD�XQD�UDy�PpV�
RFXOWD��..+�YD�IHU�Q~PHURV�L�YD�
concloure que, per rendibilitzar 

els 95 milions que han invertit 

SHU� O·HGLÀFL� HQ� XQ� WHUPLQL� SHU�
ells raonable, necessitaven més 

habitacions de les que perme-

tia l’actual volumetria. Encara 

que en la memòria del projec-

te presentada a l’Ajuntament 

pel promotor, a la qual Carrer 
ha tingut accés, aquest guany 

G·DOoDGD�VH�MXVWLÀFD�G·XQD�IRU-
ma bastant més eufemística: 

“Per actualitzar les prestacions 

WqFQLTXHV� GH� O·HGLÀFL� L� SUHVHU-
YDU� XQD� SURSRUFLy� UDRQDEOH�
de superfície útil destinada a 

l’activitat, esdevé imprescin-

dible revisar a l’alça la super-

fície construïda, per planta i 

global. Per aconseguir l’esvel-

tesa adequada a aquest volum 

emergent de major empremta, 

cal també ajustar-ne l’alçada 

adequadament. Aquesta alçada 

singular s’inscriu en la seqüèn-

FLD�G·HGLÀFDFLRQV�HQ�DOoDGD�TXH�
puntuen i subratllen, al llarg de 

la Diagonal, les cruïlles i places 

PpV�VLJQLÀFDWLYHVµ�

%HVFDQYLV�G·HGLÀFDELOLWDW

Per uns mesos es va deixar de 

parlar del projecte del nou 

hotel, durant els quals, el pro-

motor es va dedicar a pentinar 

discretament la ciutat a la caça 

Mercadeig

Un pacte CiU-PP i la intermediació del tinent d’alcalde Antoni Vives i un 
germà del gerent de l’Ajuntament Constantí Serrallonga faciliten l’operació 
especulativa del Deutsche Bank. El tranvassament de 5.000 metres 
TXDGUDWV�G·HGLÀFDELOLWDW�DO�SDVVHLJ�GH�*UjFLD�'LDJRQDO�IDFLOLWD�TXH�HO�IRQV�
LPPRELOLDUL�OX[HPEXUJXqV�..+�DL[HTXL�XQ�KRWHO�GH�OX[H�GH�����PHWUHV

de cinc 
estrelles

O/·RSHUDFLy�pV�XQ�DOWUH�
cas d’enginyeria 

urbanística per afavorir 

uns interessos concrets 

amb l’excusa que la 

ciutat hi surt guanyat

joan morejón
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i captura dels metres quadrats 

G·HGLÀFDELOLWDW� TXH� OL� IHLHQ�
falta per aconseguir la nova 

alçada desitjada. I aquí és on 

apareixen en escena el templet 

neoromà del carrer de Bailèn, i 

el solar dels Lluïsos de Gràcia.

El 24 de desembre passat, 

..+�ÀUPDYD�XQD�RSFLy�GH�FRP-

pra per uns 8 milions d’euros 

de l’antic taller artístic amb la 

)XQGDFLy� 3HUH� 5HODWV�� HQWLWDW�
del Poblenou vinculada a l’Es-

glésia, que n’és propietària des 

de l’any 2009 producte d’una 

GRQDFLy�UHOLJLRVD��/·HGLÀFL��TXH�
des que va funcionar com a te-

atre als anys 30 del segle XX 

pràcticament ha estat tancat i 

semiabandonat, està inclòs en 

el catàleg d’immobles d’inte-

UqV�ORFDO��&RP�TXH�pV�XQ�HGLÀFL�
SURWHJLW�� QR� HV� SRW� PRGLÀFDU��
SHUz�FXULRVDPHQW� OD�ÀQFD�HVWj�
TXDOLÀFDGD�FRP�D�]RQD�G·KDEL-
WDWJHV�� DPE� XQD� HGLÀFDELOLWDW�
estimada de 4.376 m2. Com 

que el promotor hoteler no vol 

per a res l’immoble, i només 

li interessaven aquests metres 

quadrats de cel, el cedeix a 

l’Ajuntament que, mitjançant 

OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3*0��HO�SR-

GUj�WLSLÀFDU�FRP�D�HTXLSDPHQW�
públic i alhora recuperar l’inte-

rior d’illa que ara roman ocult 

rere l’antic taller fet construir 

pels germans escultors Fran-

cesc i Josep Masriera el 1882. 

L’equip de Govern municipal, 

amb el suport del PP, avala 

O·RSHUDFLy� WRW� L� TXH�QR� Wp� FDS�
SURMHFWH�GHÀQLW�SHU�DO�IXWXU�~V�
S~EOLF�GH�O·HGLÀFL�

Els contactes de Serrallonga

(O� JHUHQW� GH� OD� )XQGDFLy� 3HUH�
5HODWV�� 5DLPRQ� 6HUUDOORQJD��
YDORUD�O·RSHUDFLy�FRP�D�´H[FHO�
lent” per a aquesta entitat 

assistencial, que gestiona tres 

residències de gent gran: “Nos-

altres no podíem donar cap ús 

D� OD� ÀQFD� YLQFXODW� D� OD� QRVWUD�
activitat, ens feia més nosa 

que altra cosa, perquè poc o 

molt també ens ocasiona des-

peses, ho teníem tancat i s’es-

tava degradant.” Però també 

en defensa les bondats a nivell 

de ciutat, ja que, a parer seu, 

“tard o d’hora estàvem con-

demnats a vendre’ns-ho, i ens 

fa més feliços que en pugui 

gaudir tota la ciutadania que 

no pas que s’ho hagués quedat 

un privat per a ús particular”. 

&XULRVDPHQW�� 6HUUDOORQJD� pV�

germà del gerent de l’Ajunta-

ment de Barcelona des de l’any 

������ &RQVWDQWt� 6HUUDOORQJD��
encara que assegura que no ha 

tingut res a veure amb la nego-

FLDFLy��L�TXH�HO�FRQWDFWH�HQWUH�
O·HQWLWDW�L�..+�HV�YD�HVWDEOLU�D�
través d’un membre del patro-

nat que era company d’escola 

d’una persona que treballa per 

a aquest promotor immobiliari.

Uns dies més tard, el 14 de 

gener passat, Lluïsos de Grà-

cia, històrica entitat dedicada 

a promoure l’esport i l’esbar-

jo juvenil, també arribava a 

un acord amb els impulsors de 

O·KRWHO�SHU�YHQGUH·V�O·HGLÀFDEL-

litat d’un local de 151 m2 ad-

jacent a la seva seu de la plaça 

del Nord. Tal com reconeix el 

president dels Lluïsos, Oriol 

+RVWD�� ´HUD� XQD� RSFLy� TXH� MD�
ens plantejàvem des que, l’any 

2008, l’entitat va fer un ambi-

FLyV�SOD�GH�SRVDGD�DO�GLD�GH�OHV�
seves instal·lacions”. La refor-

ma, que encara està en marxa, 

està pressupostada en 3 milions 

i les subvencions públiques no-

més en cobreixen 1,3. “Vendre 

O·HGLÀFDELOLWDW�pV�FRPSOH[�SHU-
què no hi ha un mercat públic 

�H[SOLFD� +RVWD��� 1RVDOWUHV� KR�
vam preguntar a l’Ajuntament, 

però en aquell moment, en 

plena crisi, ens van dir que era 

LPSRVVLEOH�� /D� T�HVWLy� YD� WRU-
nar a sortir fa uns mesos en una 

UHXQLy�DPE�HO�WLQHQW�G·DOFDOGH�
Antoni Vives, i ell ens va par-

lar d’aquest possible compra-

dor. Dies després ja rebíem la 

YLVLWD� G·XQHV� SHUVRQHV� GH� ..+�
L�QHJRFLjYHP��/·~QLFD�FRQGLFLy�
que posaven era que tenien 

pressa”. L’acord es va tancar, 

VHJRQV�TXH�FRQÀUPD�+RVWD��HQ�
800.000 euros -dels quals els 

Lluïsos ja n’han cobrat 100.000- 

a canvi d’endur-se els 398 m2 

GH�VRVWUH�HGLÀFDEOH�GH�OD�ÀQFD��
que continuarà sent propietat 

de l’entitat gracienca.

Presses electorals

En resum, aquests 398 m2 del 

carrer de Verntallat més els 

4.736 del carrer de Bailèn pro-

SRUFLRQDUDQ� DO� SURPRWRU� ..+�
5.000 metres quadrats extra i 

30 metres d’alçada més al fu-

tur hotel del passeig de Gràcia.  

La pressa del promotor -no cal 

ser gaire espavilat per dedu-

ir-ho- només podia respondre a 

un motiu: poder tramitar tota 

O·RSHUDFLy� DEDQV� TXH� OD� OHJLV-
latura municipal s’esgoti i una 

FRUUHODFLy�GH� IRUFHV�SROtWLTXHV�
diferent a l’actual pugui no ser 

tan receptiva al projecte.

Així doncs, l’entente CiU-PP 

ha anat per feina i en la Comis-

VLy� G·+jELWDW� 8UEj� GHO� SDVVDW�
21 de gener es va votar l’apro-

YDFLy� LQLFLDO� GH� OD�PRGLÀFDFLy�
del PGM amb els vots en contra 

GHO� 36&� L� ,&9�(8L$� �8QLWDW� SHU�
Barcelona s’hi va abstenir, però 

el regidor Jordi Portabella va 

assegurar que presentaria al-

legacions a “quasi tot el pro-

jecte”). Dues setmanes després 

també s’aprovava en el plenari 

municipal del mes de febrer, on 

el grup d’ICV-EUiA va reclamar 

que el període d’al·legacions 

V·DOODUJXpV�ÀQV�D�WUHV�PHVRV��HQ�
comptes del mes previst. 

Per compensar la diferent 

YDORUDFLy� GHO� VzO� HQWUH� HOV� GL-
versos espais objecte de trans-

YDVDPHQW� G·HGLÀFDELOLWDW�� ..+�
pagarà a l’Ajuntament 9,5 mili-

ons, una quantitat que la regi-

GRUD�G·,&9�-DQHW�6DQ]�FRQVLGHUD�
´PROW� LQIHULRU� DO� EHQHÀFL� TXH�
n’obtindrà l’inversor”. L’edil 

HFRVRFLDOLVWD�MXVWLÀFD�O·RSRVLFLy�
al projecte perquè “moure edi-

ÀFDELOLWDW�G·XQ�OORF�D�O·DOWUH��IHW�
a mida perquè totes les peces 

DFDELQ�TXDGUDQW��D�EHQHÀFL�GH�
la rendibilitat econòmica d’un 

fons voltor, s’inscriu en la lògica 

GH� O·HVSHFXODFLyµ�� /D�PDWHL[D��
curiosament, que hi havia dar-

rere del cas de l’hotel del Palau. 

OEl pla s’ha tramitat per 

la via d’urgència abans 

que acabi la legislatura  

L�XQD�QRYD�FRUUHODFLy�
política pugui no ser 

receptiva al projecte

joan morejón

/·HPEOHPjWLFD�WRUUH�TXH�DFROOLUj�O·KRWHO�HVWj�VLWXDGD�HQ�XQ�OORF�
estratègic com és la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Diagonal

La notícia de la tramitació d’aquest 
gegant hoteler a l’extrem sud-oest del 
districte de Gràcia ha causat mala maror 
en diversos sectors veïnals del barri, on 
durant els últims mesos, s’ha posat en 
marxa un procés participatiu per debatre 
el nou Pla d’Usos de la Vila de Gràcia, en 
el qual un dels aspectes clau ha de ser la 
regulació dels establiments d’hostaleria, 
que estan proliferant en un barri que 
rep de forma molt directa l’impacte del 
WXULVPH�PDVVLÀFDW��(OV�YHwQV��DSOHJDWV�
a l’entorn de la plataforma Gràcia 
cap a on vas? -creada justament per 
promoure la participació ciutadana en 
el pla d’usos- van demanar al Districte 
una paralització de totes les llicències 
d’establiments turístics mentre duressin 
HOV�GHEDWV��/D�UHJLGRUD�0DLWH�)DQGRV�V·KL�
va avenir, però la moratòria es va limitar 
als albergs i establiments de menjar, 

QR�DOV�JUDQV�KRWHOV��$FWXDOPHQW�KL�KD�
cinc llicències d’hotels en tramitació a 
Gràcia, entre elles una a la plaça del 
6RO��PROW�GLVFXWLGD�SHU�SDUW�GHO�YHwQDW��
´(QV�SUHRFXSD�KDYHU�QRV�DVVDEHQWDW�
per la premsa d’aquest nou projecte, i 
que no se’ns n’informés en el marc del 
procés participatiu on tots estàvem 
WUHEDOODQW��(QV�ID�UHSODQWHMDU�VL�OD�IHLQD�
ha tingut sentit”, apunta un portaveu de 
*UjFLD�FDS�D�RQ�YDV"��3HU�D�OD�UHJLGRUD�
d’ICV Janet Sanz “és inacceptable que 
el projecte s’impulsi en ple debat del 
SOD�G·XVRV��/D�SURWHFFLy�GH�OD�]RQD�GHOV�
Jardinets de Gràcia era un dels aspectes 
clau a tractar, perquè, segons com es 
faci, el model passeig de Gràcia de grans 
establiments de luxe pot acabar tenyint 
WRW�HO�EDUULµ��(O�SDVVDW����GH�PDUo��OD�
&RPLVVLy�GH�*RYHUQ�GH�O·$MXQWDPHQW�YD�
DSURYDU�ÀQDOPHQW�OD�VXVSHQVLy�GXUDQW�

un any de noves llicències hoteleres al 
casc antic de Gràcia reclamada pels 
veïns, però la moratòria ja no afectarà 
ni el projecte del Deutsche Bank ni els 
DOWUHV�TXDWUH�TXH�MD�V·HVWDQ�WUDPLWDQW�

(O�GHEDW�WDPEp�KD�LPSDFWDW�
indirectament els Lluïsos de Gràcia,una 
entitat molt arrelada a la vila, que 
ha arribat a convocar una assemblea 
general de socis per decidir si venien 
O·HGLÀFDELOLWDW�GHO�VHX�VRODU�DO�IRQV�
SURPRWRU�GH�O·KRWHO��(QFDUD�TXH�O·RSHUDFLy�
es va aprovar per 95 vots a favor i 5 en 
blanc, el seu president, Oriol Hosta, 
reconeix que “alguns dels socis més 
MRYHV�V·KL�YDQ�PRVWUDU�FUtWLFVµ��$PE�WRW��
reclama “tant als partidaris de l’hotel com 
als que hi estan en contra, que no utilitzin 
/OXwVRV�HQ�HOV�VHXV�DUJXPHQWV��/·KRWHO�
s’hauria fet igual, amb més o menys 
PHWUHV�G·DOoDGDµ�

Gràcia, en alerta davant l’allau d’hotels

eloi latorre
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alba arnau

Al llarg de les prop de quatre 

KRUHV� GH� VHVVLy� YD� TXHGDU� SD-

lès que el debat sobre “turisme 

sí o no” havia quedat àmplia-

ment superat. Els problemes, 

que cercaven resposta entre 

les quatre parets de l’auditori 

de la Biblioteca Jaume Fuster, 

giraven a l’entorn dels proble-

mes que generen els turistes a 

la vida quotidiana de la ciuta-

dania: col·lapse de vies, enca-

ULPHQW�GHOV� OORJXHUV� L� H[SXOVLy�
de veïns, sorolls i incivisme, 

UHJXODFLy�GH� O·DFWLYLWDW� HFRQz-

mica que es genera al voltant 

del turisme, etc. En aquest 

sentit, el decàleg presentat per 

la Favb i acordat amb les altres 

entitats promotores de l’audi-

ència pública, CCOO, UGT, Eco-

ORJLVWHV�HQ�$FFLy�L�HO�&RQVHOO�GH�
Joventut, va ser àmpliament 

aplaudit i recolzat pels pre-

sents a la sala.

El president de la Favb, 

/OXtV� 5DEHOO�� YD� DOHUWDU� VR-

bre el perill de fer del turis-

me una “drogodependència” 

per a l’economia de la ciutat 

i va convidar les autoritats a 

GLYHUVLÀFDU� OHV� DFWLYLWDWV� HFR-

nòmiques, potenciant aquelles 

UHODFLRQDGHV�DPE�OD�LQQRYDFLy��
l’economia verda, l’economia 

social i la solidaritat. “El tu-

risme revela exponencialment 

HOV�GqÀFLWV�GH�OD�FLXWDWµ�YD�VH-

Q\DODU�� DIHJLQW� TXH� ´OD� JHVWLy�
que siguem capaços de dur a 

WHUPH� GHWHUPLQDUj� OD� ÀVRQR-

mia i el tarannà de Barcelona, 

i per això és urgent que en 

prenguem les regnes”.

Els pisos turístics

(O�SXQW�PpV�HQFqV�GH�OD�VHVVLy�
va ser, sense dubte, el dels pi-

VRV�WXUtVWLFV��/D�PDOD�UHJXODFLy�
d’aquests allotjaments i l’apli-

FDFLy� SRF� ULJRURVD� GH� OHV� QRU-
matives van encendre els ànims 

de més d’un dels presents. Els 

números que giren al voltant 

d’aquesta polèmica evidenci-

aven que en els darrers anys 

les autoritats municipals han 

mirat cap a una altra banda 

davant dels abusos dels promo-

tors d’aquesta mena d’allotja-

PHQWV��1R�YD�VHU�ÀQV�D�O·HVFODW�
G·LQGLJQDFLy� GHOV� YHwQV� GH� OD�
Barceloneta d’aquest darrer 

estiu que l’Ajuntament s’ha 

posat a treballar-hi.

/D� FRQJHODFLy� GH� OOLFqQFLHV�
per a pisos turístics dictada la 

tardor del 2014 va posar les 

xifres sobre la taula. En aquell 

PRPHQW��L�ÀQV�D�GLD�G·DYXL��KL�
havia 9.606 pisos turístics lega-

litzats, mentre que al 2011 la 

xifra era de 2.059.

Molts dels promotors que hi 

havia a la sala van exigir als re-

presentants polítics que es res-

pectés la normativa i es perse-

guís els que la incomplien; però 

també que llevessin la moratò-

ria sobre les llicències per tal de 

poder continuar amb la seva ac-

tivitat econòmica amb normali-

tat. La Favb i altres entitats s’hi 

van oposar i van demanar que es 

PDQWLQJXpV� OD�FRQJHODFLy��FRQ-

GLFLRQDQW�OD�FRQFHVVLy�GH�QRYHV�
llicències, en un futur, a proces-

VRV�GH�SDUWLFLSDFLy�YHwQDOV�RQ�HV�
À[L�HO�VRVWUH�GH�SODFHV�KRWHOHUHV�
al projecte de desenvolupament 

de cada districte. També es va 

GHPDQDU� TXH� HV� TXDOLÀTXHVVLQ�
els apartaments turístics com a 

establiments hotelers, cosa que 

permetria supeditar la conces-

VLy� L� OD� UHQRYDFLy� GH� OOLFqQFLHV�
D� OHV�QHFHVVLWDWV�GH�GRWDFLy�GH�
cada barri.

En el que sí va coincidir 

tothom és en la necessitat de 

regular noves formes de pres-

tar serveis d’allotjament. Mol-

tes persones van intervenir 

D� O·DXGLqQFLD� LGHQWLÀFDQW�VH�
FRP� PHPEUHV� GH� O·$VVRFLDFLy�
$PÀWULRQV� GH� %DUFHORQD�� TXH�
lloguen habitacions dels seus 

habitatges a turistes, amb els 

quals conviuen durant el perí-

ode d’estada. Molts d’ells se-

nyalaven situacions personals 

de necessitat econòmica per 

GHIHQVDU� OD� VHYD� RSFLy� L� WRWV�
demanaven regularitzar la seva 

activitat, per poder dur-la a 

terme amb seguretat i tranquil-

litat. De la mateixa manera es 

va exigir l’obligatorietat d’as-

sumir una taxa turística per 

part de les plataformes digitals 

“d’economia col·laborativa” 

sobre les contractacions que 

duen a terme.

Amb aquest paquet de me-

sures, les entitats pretenen que 

l’Ajuntament lligui curt el des-

gavell d’oferta il·lícita d’allot-

jament a la ciutat. D’aquesta 

manera també es podrà dur un 

control sobre tots els establi-

ments legals, i intervenir quan 

OD� VHYD� PDOD� JHVWLy� FRPSRUWL�
molèsties als veïns i veïnes o 

afecti la convivència al bloc i 

al barri.

Comerç de proximitat

Un altre dels fronts que els ve-

ïns venien disposats a batallar 

pV� HO� GH� OD� SURWHFFLy� GHOV� HV-
tabliments i comerços tradici-

onals i emblemàtics. Moltes de 

les persones que van intervenir 

a títol individual i que viuen en 

]RQHV�RQ�OD�SUHVVLy�WXUtVWLFD�pV�
més evident, asseguraven que 

en cap de les botigues que en-

voltaven els seus habitatges 

podien adquirir res útil per a la 

seva vida quotidiana. Més en-

OOj�GH�OD�GHVDSDULFLy�GH�ORFDOV�
emblemàtics, estan desaparei-

xent les botigues de proximi-

WDW��L�HV�GyQD�SDV�D�FDGHQHV�GH�
franquícies que despersonalit-

zen els carrers de Barcelona. 

La Favb va exigir que el con-

sistori dissenyés i implementés 

XQ� SOD� HVSHFLDO� GH� SURWHFFLy�
del comerç i que posés fre a 

OD� OLEHUDOLW]DFLy� G·KRUDULV� FR-

PHUFLDOV� L� D� O·H[SDQVLy� GH� OHV�

JUDQV� VXSHUItFLHV�� /·HOLWLW]DFLy�
de molts dels eixos comercials 

de la ciutat, on a dia d’avui 

imperen les botigues exclusi-

ves dirigides a turistes d’alt 

poder adquisitiu, ha desplaçat 

els barcelonins i barcelonines 

d’aquests carrers.

/·DSURSLDFLy�GH�O·HVSDL�S~EOLF�
per part d’activitats col·laterals 

del turisme, com ara les terras-

ses de restaurants, també va 

ser un dels eixos reivindicats. 

Es va fer especial incidència en 

la necessitat de regular l’espai 

S~EOLF�� OD�FLUFXODFLy� L� OD�PDVVL-
ÀFDFLy� GH� YLVLWDQWV� D� OHV� ]RQHV�
monumentals, que impedeixen 

dia rere dia el desenvolupa-

ment normal de la vida de les 

persones que viuen i treballen a 

la ciutat. En clau de convivèn-

cia entre turista i ciutadà tam-

Ep�HV�YD�SURSRVDU�O·DSOLFDFLy�GH�
processos participatius per al 

disseny de nous projectes urba-

QtVWLFV��DPE�OD�ÀQDOLWDW�G·DFRQ-

VHJXLU� OD� LQWHJUDFLy�GH� WRWV� HOV�
interessos en un model de ciu-

tat justa i inclusiva.

En l’àmbit del transport es 

va llençar la proposta de limi-

tar els moviments d’autocars, 

de promocionar el transport 

públic i sobretot, de cara a la 

SURWHFFLy� GHO� PHGL� DPELHQW��
de regular l’ús de combustibles 

contaminants per part de cre-
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Un full de ruta per 
repensar el turisme 
El passat 24 de 
IHEUHU�HV�YD�FHOHEUDU�
O·DXGLqQFLD�S~EOLFD�
sol·licitada per la 
)DYE�SHU�GHEDWUH�
VREUH�HO�PRGHO�
turístic de la ciutat. 
Les reivindicacions 
YHwQDOV�EXVFDYHQ�IHU�
se sentir en un sector 
monopolitzat pels 
interessos econòmics 
d’uns pocs davant la 
mirada distreta de les 
institucions

OEl debat sobre “turisme 

sí o no” va quedar 

superat: el veïnat volia 

incidir sobre la seva 

JHVWLy�L�LPSDFWH�HQ�HO�
model de ciutat

Dani CoDina

,QWHUYHQFLy�GH�0DULD�0DV��DFWLYLVWD�YHwQDO�GHO�&DVF�$QWLF��XQ�GHOV�EDUULV�PpV�DIHFWDWV�SHO�WXULVPH���VRWD�OD�PLUDGD�GH�O·HPSUHVDUL�KRWHOHU�-RDQ�
*DVSDUW��TXH�HV�YD�HVWDOYLDU�OD�FXD�SHU�HQWUDU�D�O·$XGLqQFLD�3~EOLFD�SHUTXq�KDYLD�HVWDW�FLWDW�DEDQV�SHU�O·$MXQWDPHQW
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alba arnau

La puntualitat a l’hora d’obrir 
la porta que donava accés a la 
%LEOLRWHFD�-DXPH�)XVWHU�D�OHV�
centenars de persones que feien 
cua per participar a l’audiència 
S~EOLFD�YD�VHU�IRUoD�ULJRURVD��/D�
més que previsible i anunciada 
DÁXqQFLD�GH�FLXWDGDQV�HUD�XQ�
fet ja una hora i mitja abans 
de l’hora prevista, amb veïns 
que feien cua des de quarts de 
FLQF��$O�FDUUHU�HV�GLVSXWDYHQ��
HQ�WHRULD��OHV�����ORFDOLWDWV�
de l’auditori de la biblioteca, 
i veïns i veïnes esperaven el 
torn per rebre el seu número 
com si estiguessin a la parada 
GHO�PHUFDW��1L�XQ�TXDUW�GH�OD�
cua que hi havia va aconseguir 

DFFHGLU�DO�ORFDO�
La sala era plena a vessar i 

l’expectació mediàtica evident, 
amb més d’una desena de 
periodistes recolzats a les 
SDUHWV��/HV�FjPHUHV�DQDYHQ�L�
venien retratant una imatge 
curiosa: només les darreres 
ÀOHUHV�GH�O·DXGLWRUL�VHPEODYHQ�
ocupades per veïns i veïnes, als 
TXDOV�V·LGHQWLÀFDYD�UjSLGDPHQW�
per la seva indumentària 
UHLYLQGLFDWLYD�

Començava puntual una 
audiència que acabaria per 
HVGHYHQLU�HVSHUSqQWLFD��
L’anunciada, però no per això 
menys indignant, absència 
de l’alcalde de la ciutat 
Xavier Trias va ser esbandida 
ràpidament pel primer tinent 

d’alcalde, que va establir 
les normes de participació 
i seguidament va donar la 
paraula a la tinent d’alcalde, 
6zQLD�5HFDVHQV��$O�OODUJ�GH����
minuts, que van acabar amb la 
paciència dels veïns del fons en 
més d’una ocasió, es va dedicar 
a lloar les virtuts del turisme 
barceloní, permetent-se fer un 
repàs històric del fenomen i 
citant dades del darrer informe, 
SHU�WRWV�SURX�FRQHJXW��5HFDVHQV�
acabava la seva intervenció 
enunciant que el turisme de 
Barcelona era un “model d’èxit”, 
paraules que van arrencar 
al fons de la sala un sonat 
HVFODÀW�GH�ULXUH�LUzQLF�HQWUH�
els que pateixen les “molèsties 
FROÃODWHUDOVµ�VHJRQV�OD�GHÀQLFLy�
GH�OD�WLQHQW�G·DOFDOGH�

Després de la presentació 
del decàleg de propostes de la 
)DYE�SHU�SDUW�GHO�VHX�SUHVLGHQW��
Lluís Rabell, va començar el 
WRUQ�GH�SUHJXQWHV��(O�SULPHU�
en intervenir, un espontani que 

es va escapar del control de 
O·RUJDQLW]DFLy��O·$QWRQLR�/ySH]��
YHt�GH�OD�%DUFHORQHWD�

L’organització es va 
quadrar i va iniciar el 
mecanisme de torns de 
paraula que contemplava 
VHJXLU�XQ�RUGUH�SHU�ÀOHUHV��
començant òbviament pel 
GDYDQW��$TXHVWHV�SULPHUHV�
intervencions delataven la 
identitat de les persones que 

ocupaven aquelles localitats: 
el portaveu del Consell de 
&LXWDW��PHPEUHV�G·$PÀWULRQV�
de Barcelona, propietaris de 
pisos turístics, empresaris, 
HWF��/D�LQGLJQDFLy�FUHL[LD�
a mesura que els veïns del 
fons veien amb impotència 
com denegaven la paraula 
UHLWHUDGDPHQW��1R�YD�VHU�
ÀQV�TXH�XQ�JUXS�GH�SHUVRQHV�
G·DTXHVWHV�GDUUHUHV�ÀOHUHV�HV�
va aixecar i es va acostar a 
l’escenari que els van cedir un 
WRUQ�GH�SDUDXOD�

La caòtica dinàmica 
de participació d’aquesta 
audiència va portar a més 
d’un moment de tensió, 
d’escridassades i d’insults 
entre les bancades del davant 
i del darrere, com si d’un 
enfrontament entre seguidors 
GH�GXHV�DÀFLRQV�HV�WUDFWpV��/D�
imatge davant la premsa estava 
servida: l’esquerda entre els 
interessos d’uns i altres era 
DELVPDO��6RUW�TXH�HO�GHEDW�GH�
fons evidenciava que hi havia 
molts més punts de trobada 
que opinions irremeiablement 
HQIURQWDGHV�

Van ser moltes les veus 
que es van alçar al llarg de 
la sessió per recriminar a les 
DXWRULWDWV�GH�O·$MXQWDPHQW�TXH�
aquell format era degradant i 
ULGtFXO��,�WDPEp�SHU�DVVHQ\DODU�
que la distribució de la 
pròpia sala evidenciava una 
manipulació de l’audiència 
S~EOLFD�VHQVH�HVFU~SROV��´0ROWD�
d’aquesta gent no ha fet cua 
amb nosaltres a la porta de la 
biblioteca” asseverava un veí 
GH�6DQW�$QWRQL��&HUWDPHQW��
ningú no va veure l’empresari 
hoteler i president del Consorci 
de Turisme Joan Gaspart dret 
davant la biblioteca passant 
fred amb la resta de ciutadans 
hores abans que comencés 
O·HVSHFWDFOH�
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uers i mercants que fonde-

gen al nostre port.

La Favb va revelar la 

necessitat d’abordar molt 

seriosament el foment de 

O·RFXSDFLy� GH� TXDOLWDW� YLQ-

culada al turisme i acabar 

amb les polítiques de sub-

FRQWUDFWDFLy�� HOV� EDL[RV�
VDODULV� L� OD� YXOQHUDFLy� VLV-
temàtica de drets laborals 

de les persones que treba-

llen en aquest sector. Per 

assegurar les condicions de 

treball dignes i regulades es 

YD�SURSRVDU�OD�FUHDFLy�G·XQ�
segell municipal de qualitat 

contractual, validat per les 

organitzacions sindicals.

Més enllà de les propos-

tes concretes per pal·liar 

els greuges que el turisme 

desmesurat causa als ciuta-

dans, es va demanar al con-

sistori que s’homologués la 

taxa turística de Barcelona 

a la d’altres ciutats europe-

es i que aquesta reverteixi 

íntegrament en el municipi.

'HEDW�LUUHQXQFLDEOH

L’impacte que té aquesta 

activitat econòmica a Bar-

FHORQD� PRGLÀFD� VXEVWDQFL-
alment aspectes clau dels 

barris i districtes: a més de 

l’arquitectònic i urbanístic 

es veuen afectats el desen-

volupament de models de 

negoci, comerç i la qualitat 

laboral, la convivència en-

tre ciutadans i turistes, la 

WUDGLFLy� L� OD�SHUVRQDOLWDW�GH�
la ciutat, etc. És per aquest 

motiu que tant la Favb com 

les altres entitats promoto-

res de l’audiència pública 

van considerar necessari i ir-

renunciable un debat obert 

per discutir aquests aspec-

tes amb les autoritats políti-

ques. Aquestes últimes però, 

no van acabar de copsar la 

importància de la transpa-

rència d’aquesta mena d’ac-

tes, pervertint el format i la 

LPDWJH�G·XQD�VHVVLy�GH�SDUWL-
FLSDFLy�TXH�IHLD����DQ\V�TXH�
Barcelona no presenciava.

Crònica d’un despropòsit: 
l’Ajuntament tem el veïnat

Dani CoDina

,QWHUYHQFLy�GHO�SUHVLGHQW�GH�OD�)DYE�D�O·DXGLqQFLD�S~EOLFD�VREUH�WXULVPH

OEl discurs de mitja hora 

de l’Ajuntament -sense 

la presència de Trias-  

lloant les virtuts del 

turisme va posar a prova 

la paciència veïnal

Dani CoDina

0ROWV�YHwQV�L�YHwQHV�YDQ�IHU�GXHV�KRUHV�GH�FXD��DPE�XQ�IUHG�FRQVLGHUDEOH��SHU�SRGHU�DVVLWLU�D�O·DXGLqQFLD��0pV�GH�OD�PHLWDW�HV�YDQ�TXHGDU�IRUD
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pEp mARtí

sociòleg

Amb les normes municipals actuals, 
l’audiència pública és un espai de 
participació reservat a la presen-
tació pública per part de l’Ajun-
tament de qüestions especialment 
VLJQLÀFDWLYHV�GH�O·DFFLy�PXQLFLSDO��
També és un mecanisme per a la 
formulació de propostes per part 
GH�OD�FLXWDGDQLD�

Amb independència que 
l’Ajuntament les pugui convocar, 
ens interessa fer esment de la 
demanda de la ciutadania perquè 
l’Ajuntament rebi de manera di-
recta les consideracions, queixes 
L�SURSRVWHV�GHOV�YHwQV�L�YHwQHV��/D�
qual cosa indica un exercici de 
compromís de la ciutadania amb 
OD�FLXWDW�

Qui la pot convocar?
/·$XGLqQFLD� 3~EOLFD� SRW� FRQYR-
car-la l’alcalde per iniciativa prò-
pia o a proposta del plenari del 
Consell Municipal o del Consell de 
Ciutat, o bé a petició ciutadana 
per a temes de caràcter monogrà-
ÀF� R� SXQWXDO� L� GH� WUDQVFHQGqQFLD�
especial que necessitin una delibe-
UDFLy�SDUWLFLSDWLYD�

Què s’ha de fer per convocar-la?
Recollir signatures de persones 
més grans de 16 anys que represen-

tin com a mínim l’1% del padró mu-
QLFLSDO� �DSUR[LPDGDPHQW�� �������
SHUVRQHV���$UD�Ep��OHV�DVVRFLDFLRQV�
TXH� ÀJXULQ� HQ� HO� )LW[HU� *HQHUDO�
d’Entitats Ciutadanes poden comp-
tabilitzar el nombre d’associats de 
TXH�GLVSRVLQ�

Si és una entitat de segon grau 
TXL� ID� OD� GHPDQGD� �OD� )DYE�� SHU�

H[HPSOH���KD�GH�SRUWDU�XQ�FHUWLÀ-
cat de cada una de les associacions 
(caldrà que s’hagin adherit al codi 
ètic de les associacions de Barce-
lona) amb el nombre d’associats 
que legalment ho siguin segons els 
HVWDWXWV�GH�FDGD�HQWLWDW�

Audiències realitzades
D’ençà de la constitució de l’Ajun-
tament democràtic, a Barcelona 
V·KDQ� VROĊOLFLWDW� GHV� GH� OD� )DYE� R�
amb participació de la mateixa 
vuit audiències públiques, de les 
quals se n’han celebrat set (vegeu 
HO�TXDGUH��

AlíCiA tudElA

Si hi ha una zona controvertida 
a Barcelona en tots els sentits, 
DTXHVWD� pV� OD� 5DPEOD�� eV� XQD� GH�
les portes d’entrada a la ciutat, 
lloc emblemàtic i de pas obliga-
tori per als visitats, sovint vista 
amb desafecció pels barcelonins 
i, especialment, pels veïns del 
EDUUL�� 1R� KL� KDJXW� OHJLVODWXUD� HQ�
què algun govern municipal no es 
plantegés algun tipus de refor-
PD��6RWD�HO�PDQGDW�GH�-RUGL�+H-
reu, les parades d’animals es van 
convertir en botigues de dolços, 
“souvenirs” i entrades, en compli-
ment de la normativa que prohi-
ELD�OD�YHQGD�G·DQLPDOV�D�OD�FLXWDW��
Uns anys abans, la regidora de 
&LXWDW�9HOOD�,W]tDU�*RQ]iOH]�KDYLD�
presentat, sense èxit, un projecte 
per reordenar la Rambla en tots 
els sentits, amb canvis arquitec-
tònics, d’usos, per apropar-la de 
QRX�DOV�EDUFHORQLQV�

/D� VRUSUHVD� KD� HVWDW� TXH� SRF�
DEDQV� GH� 1DGDO�� O·$MXQWDPHQW� YD�
DSURYDU� HO� SOD� LQLFLDO� TXH� À[D� HOV�
criteris per a la futura reforma de 
OD� 5DPEOD�� (OV� YHwQV� YDQ� FRQqL[HU�
pràcticament al mateix temps que 
s’aprovava aquest projecte “ex-
prés” de reurbanització que toca 
diferents àmbits problemàtics però 
VHQVH�HVSHFLÀFDU��GH�PRPHQW��DF-
WXDFLRQV�FRQFUHWHV�

El primer que ha sobtat els ve-
ïns és plantejar aquesta reforma 

pocs mesos abans de les eleccions, 
sense temps material per poder-la 
dur a terme, ni garanties que es 
SRGUj� IHU� HQ� HO� VHJ�HQW�PDQGDW��
Tot i que el document presentat 
per l’Ajuntament no concreta gai-
re res ni pel que fa a les actuaci-
ons ni als terminis, sembla que el 
pla es podria aprovar cap a mitjan 
������8Q�FRS�GRQDW�HO�YLVW�L�SODX�
es redactaria el projecte d’ur-
banització i, per últim, les obres 
es podrien començar la tardor 
YLQHQW�� 3HUz�� pV� FODU�� WRW� TXHGD�
VXSHGLWDW�DOV�UHVXOWDWV�HOHFWRUDOV��
Una altra cosa que estranya els 
veïns és que no està clar que en el 
proper ple la reforma de la Ram-
EOD�HVWLJXL�D�O·RUGUH�GHO�GLD�

Els punts clau 
del projecte giren a 
l’entorn del mobili-
ari urbà, però sense 
PHVXUHV� FRQFUHWHV��
Es parla de fer pro-
tagonista al vianant 
eixamplant les vo-
reres laterals, afe-
gint bancs, reduint 
el trànsit i facilitant 
la connectivitat 
HQWUH� HO� *zWLF� L� HO�
5DYDO��(OV�YHwQV�GHV-
taquen que es plan-
tegen moltes mesu-
res però de manera 
molt general i sense 
concretar com es 
UHVROGUDQ�

El document 
contempla suprimir 
quioscos, terrasses, 
suports telefònics, 
armaris d’instal-
lacions i mobiliari 
urbà en les zones de 
la Rambla que con-
ÁXHL[HQ� DPE� FDU-
rers per facilitar la 

PRELOLWDW�HQWUH�HO�*zWLF�L�(O�5DYDO��
També es planteja la intenció de 
limitar a 12 el número de quioscos 
de premsa permesos i ubicar-los en 
zones on “no afectin negativament 
HO� WUjQVLW� GH� YLDQDQWV� L� YHKLFOHVµ��
3HUz�TXq�SDVVDUj�DPE� OD� UHVWD�GH�

TXLRVFRV"�+DXULHQ�GH�WDQFDU"�6H·OV�
haurà d’indemnitzar? El pla, de 
PRPHQW��QR�Wp�UHVSRVWD�

Silenci amb els pisos turístics
´(QV� VHQWLP� SRF� UHSUHVHQWDWV�� eV�
una llista de bones intencions, 
electoralista i que només afavoreix 
HO�FRPHUoµ��DÀUPD�7HUHVD�3HxDÀHO��
que forma part d’un grup de veïns 
de la zona sud de la Rambla molt 
FUtWLFV� DPE� HO� SURMHFWH�� 3HxDÀHO�
afegeix que aquest pla especial 
d’ordenació només afavoreix el 
comerç, no parla dels pisos turís-
tics ni ofereix cap solució als pro-
blemes nocturns, una reivindicació 
constant dels veïns: “Creiem que la 
idea de l’Ajuntament és, a la llar-
ga, acabar omplint la Rambla de 
WHUUDVVHVµ�

Des de l’Associació de Veïns del 
*zWLF� GHVWDTXHQ� TXH� OD� UHIRUPD�
“està plena d’incògnites i d’in-
teressos sobre la taula” i que, de 
moment, “és un cop d’efecte que 
DSRUWD�SRFµ��,JXDO�TXH�OD�SODWDIRU-
ma de veïns de la Rambla, també 
critiquen que l’Ajuntament, de mo-
ment, no hagi dit res de com pensa 
aturar la sobreexplotació turística i 
destaquen que si s’ha arribat a la 
situació actual és per manca de po-
OtWLTXHV�HQ�DTXHVWD�PDWqULD�

Enderrocament de les parades
Xavi Cuenca és propietari de 

cinc de les onze parades que hi 
KD� D� OD� 5DPEOD�� /D� VHYD� IDPtOLD�
ja va viure una reconversió fa 
cinc anys, quan, en compliment 
de la normativa que prohibia la 
venda d’animals, van transformar 
el negoci a través d’un canvi de 
OOLFqQFLD��(OO�L�HOV�DOWUHV�VLV�SDUD-
distes, que van passar a vendre 
dolços, “souvenirs” i entrades, 
han posat el crit al cel en veure 
com l’Ajuntament desmuntava la 
parada de Turisme de Barcelona, 
situada en la mateixa zona que 
OHV� VHYHV�� 'LX� TXH� HV� YDQ� DVVD-
bentar de l’enderrocament pels 
mitjans, tot i que l’Ajuntament 
insisteix que aquesta acció no 
té res a veure amb el procés de 
negociació que hi ha obert amb 
els propietaris de les parades i 
que formaria part d’aquest pla 
G·RUGHQDFLy�� /·$MXQWDPHQW� GLX�
que ha estat un “gest simbòlic” 
que forma part de la nova mane-
UD� G·HQWHQGUH� HO� SDVVHLJ�� &XHQ-
ca, que no vol donar detalls de 
les negociacions, es queixa que 
l’Ajuntament vol “exterminar” 
el col·lectiu dels paradistes però, 
en canvi, destaca que aquest nou 
SOD��´QR�GLX�UHV�GH�OHV�WHUUDVVHVµ��
$ÀUPD�� SHUz�� TXH� DFFHSWDULD� XQ�
canvi d’ubicació com s’ha espe-
culat, per exemple, a la Rambla 
de Santa Mònica, a la part de 
baix, on hi ha menys densitat de 
YLDQDQWV� L� pV�PpV� DPSOD�� (Q� FDS�
cas, però, es planteja abandonar 
la Rambla i, per tant, no veu cla-
ra l’oferta d’instal·lar-se darrere 
GH�OD�%RTXHULD�

Els paradistes tenen a favor seu 
el conveni que es va signar amb 
l’Ajuntament i la sentència favo-
UDEOH� GHO� ������ TXH� UHIXVDYD� OD�
LQWHQFLy�GHO�JRYHUQ�GH�-RUGL�+HUHX�
de voler anul·lar el conveni per via 
MXGLFLDO�

Una altra reforma de la Rambla?
Els veïns titllen 
d’electoralista i poc 
concís el pla per 
canviar el passeig, que 
es presenta abans de 
les eleccions

dAni CodinA

Tant els veïns com els paradistes creuen que aquest pla “sembla 
fet a mida de l’associació Amics de la Rambla”. El president 
G·DTXHVWD�HQWLWDW��-RDQ�2OLYHUDV�%DJXpV��KD�DÀUPDW�WD[DWLYDPHQW�
que és inevitable fer fora els paradistes perquè la seva tasca no té 
un retorn qualitatiu al ciutadà i que si s’ocupa l’espai amb activitat 
GH�OXFUH�KDXULD�GH�VHU�DL[t��2OLYHUDV�KD�LQVLVWLW��HQ�FRQWUD�GHO�TXH�
SHQVHQ�HOV�YHwQV��TXH��VL�GHVDSDUHL[HQ�OHV�DQWLJXHV�RFHOOHULHV�QR�KL�
haurà ni una terrassa en aquell tram.

Interessos contraposats

L’audiència pública en quatre mots

Any DAtA tEmA
����� ���GH�VHWHPEUH� 2SRVLFLy�DO�WDQFDPHQW�GH�3LVFLQHV�L�(VSRUWV
1988 14 de juliol Cobertura de la ronda de Dalt
1993 27 d’abril Campanya “Barcelona estalvia energia”
����� ���GH�PDLJ� 5HTXDOLÀFDFLy�WHUUHQ\V�GH�O·(VSDQ\RO
����� ���GH�PDLJ� 6REUH�UHVLGXV�
����� ���GH�GHVHPEUH� 2UGHQDQFHV�GH�FLYLVPH
����� 'HQHJDGD� &DQ�5LFDUW�GH�3REOHQRX
����� ���IHEUHU� 7XULVPH�L�PRGHO�GH�FLXWDW

O/D�FLXWDGDQLD�SRW�
demanar la celebració 
d’una audiència perquè 
l’Ajuntament rebi de 
manera directa les 
consideracions veïnals

dAni CodinA

A la foto, el saló de 
la Biblioteca Joan 
Fuster, on es va fer 
l’última audiència. 
L’Ajuntament es 
va negar a buscar 
un lloc amb més 
aforament
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Batalla per Barcelona
mARC ANdREu

Fa gairebé 40 anys, tot just 
després de la mort de Franco, 
premsa mundial de referèn-
cia com Le Monde, The Guar-
dian, The Daily Thelegraph, 
The Financial Times, La Repu-
bblica, The Washington Post i 
The New York Times va posar 
els seus corresponsals a cobrir 
amb atenció allò què passava 
a Barcelona. Just després de 
les grans manifestacions per 
l’amnistia de l’1 i el 8 de fe-
brer de 1976, convocades pel 
moviment veïnal i l’Assemblea 
de Catalunya, tant la premsa 
francesa com l’anglosaxona 
van parlar sense embuts de 
´GHVDÀDPHQW� FDWDOjµ� L� GH� ´OD�
EDWDOOD�GH�%DUFHORQDµ��$YXL��HQ�
un context molt diferent però 
igualment en moments de can-
vi històric a Catalunya i Espa-
nya, la batalla per Barcelona 
WRUQD� D� VHU� FODX�� ,� HV� GHFLGLUj�
en bona mesura a les urnes, el 
proper 24 de maig, amb motiu 
de les eleccions municipals. 
Però també són clau el carrer, 
les places i els barris, on la pri-
mavera del 2011 va començar 
un canvi polític i social que en-

FDUD�HVWj�SHU�YHXUH�TXLQD�WUD-
ducció institucional pot tenir.

A la batalla per Barcelona 
hi ha en joc tant el model de 
ciutat i les inversions i l’equitat 
entre barris com l’orientació i 
funcionament de molts serveis 
S~EOLFV�� (Q� GHÀQLWLYD�� OHV� FRQ-
dicions de vida dels seus habi-
tants en plena crisi econòmica 

L�GHPRFUjWLFD��3HUz��D�OD�YHJD-
GD��WDPEp�HVWj�HQ�MRF�XQD�SDUW�
GHO� SURFpV� VRELUDQLVWD� FDWDOj��
pel paper que una Barcelona 
capital té en el futur nacional 
de Catalunya i en l’encaix (o 
no) amb un Estat espanyol i una 
Unió Europea igualment en cri-
si. De fet, segons com es miri, 
D�%DUFHORQD�ÀQV� L� WRW� V·KL� MXJD�
el coll l’esquerra del sud d’Eu-
ropa que, després del triomf de 
Syriza a Atenes, necessita nous 
referents i reforçar-se per com-

batre el capitalisme de l’auste-
ritat i les retallades i per inten-
tar fer tangible el seu objectiu 
GH�UHYROXFLy�GHPRFUjWLFD�

Sense por però com a soci-
etat líquida es va manifestar i 

va votar ja Barcelona fa quatre 
anys. Mentre al carrer esclatava 
OD�LQGLJQDFLy�VRFLDO�L�GHPRFUj-
tica del 15-M i, posteriorment, 
el sobiranisme omplia Barcelo-
na de manifestacions històri-

ques durant tres anys seguits, 
a les urnes del 22 de maig de 
2011 va guanyar el nacionalista 
moderat Xavier Trias. Per pri-
mer cop des de 1979, l’alcaldia 
va recaure en el centredreta de 
&L8�L�QR�HQ�OD�VRFLDOGHPRFUjFLD�
del PSC.

$PE� SUHFjULD� PLQRULD� L� XQ�
ÁXL[�HTXLS�GH����UHJLGRUV��7UL-
as ha governat quatre anys re-
colzat en la seva personalitat 
ecumènica i, políticament, ara 
en el PP (els seus 9 regidors li 
han aprovat pressupostos) i ara 
en el PSC (11 regidors que han 
avalat el Pla d’Actuació Munici-
pal i algunes partides socials); i 
sempre amb el suport testimo-
nial dels dos regidors d’Unitat 
per Barcelona-ERC. Com a opo-
sició frontal, Trias s’ha trobat 
sempre els cinc representants 
d’ICV-EUiA i –segons no para de 
criticar l’alcalde, que es quei-
[D�TXH�´OD�)$9%�ID�SROtWLFDµ��XQ�
moviment veïnal que denuncia 
el patiment social de molts ciu-
tadans, les desigualtats crei-
xents entre barris i un model 
de ciutat de baixa participació 
L�TXDOLWDWV�GHPRFUjWLTXHV��GXDO�
i classista, venuda als interes-
sos del turisme, les grans mul-
tinacionals i determinats inte-
ressos econòmics.

Trias aspira a revalidar la 
VHYD�SUHFjULD�PDMRULD��VREUH����
regidors del total de la ciutat) 

(O����0��RQ�HV�SHUÀOD�XQD�SXJQD�7ULDV�&RODX�HQ�XQ�$MXQWDPHQW�
PROW�SOXUDO��HVWj�HQ�MRF�HO�PRGHO�GH�FLXWDW�L�O·HTXLWDW�HQWUH�EDUULV�
SHUz�WDPEp�XQ�QRX�PDSD�SROtWLF��HO�SURFpV�VRELUDQLVWD�L�OD�
UHYROXFLy�GHPRFUjWLFD�TXH�SURSXJQD�O·HVTXHUUD�HXURSHD

m. ANdREu

A l’entorn de la mediàtica exportaveu 
de la PAH (i exvocal de la FAVB) Ada 
&RODX��OD�OHQWD�L�FRPSOH[D�FRQÁXqQFLD�GH�
Barcelona en Comú (inicialment Guanyem 
Barcelona) és evident que ha canviat, en 
poc més de mig any, el panorama polític 
de la ciutat. No sense tensions internes, la 
CUP se’n va despenjar per no compartir 
projecte amb ICV-EUiA, que generosa o 
GqELO��VHJRQV�HV�PLUL��KD�FHGLW��DO�VHX�WRUQ��
el cap del seu líder i pare de la idea de 
FRQÁXqQFLD�5LFDUG�*RPj��L��PHQWUHVWDQW��
Podem experimenta aquí una unitat 
popular que arreu predica més que 
SUDFWLFD��$PE�DOJXQHV�UqSOLTXHV�HQ�DOWUHV�
FLXWDWV��XQ�q[LW�GH�%DUFHORQD�HQ�&RP~�
podria anunciar més canvis polítics a la 
tardor. Però si la batalla per Barcelona 
es presenta tan interessant com incerta 
pV�SHUTXq�OD�UHVWD�G·DFWRUV�SROtWLFV�WDPEp�
tenen poc a veure amb els de fa quatre 
anys.

Després de perdre l’alcaldia amb 
Jordi Hereu, el PSC ha perdut també 
-per escissió cap al nou Moviment 
d’Esquerres (MES)- el regidor Jordi 
Martí que va intentar renovar-ne el 

lideratge. Ara és Jaume Collboni, 
YHQFHGRU�HQ�XQHV�SULPjULHV�SROqPLTXHV��
qui tractarà de salvar els mobles des 
de la forçada humilitat, expressada per 
GLULJHQWV�GHO�36&�GH��%DUFHORQD��SHUTXq�
“cal que guanyin les esquerres, siguin 
les que siguin”.

(Q�SOHQD�HIHUYHVFqQFLD�
independentista i amb uns resultats 
de les europees del 2014 que els feien 
VRPQLDU�DPE�O·DOFDOGLD��D�(5&��TXH�
jubila com a regidor Jordi Portabella 
i retorna Joan Laporta a la cursa per 
OD�SUHVLGqQFLD�GHO�%DUoD��YDQ�HVFROOLU�
com a cap de llista el mediàtic diputat 
al Congrés Alfred Bosch. Ara hi ha qui 
VH·Q�SHQHGHL[�SHUTXq��VL�OD�EDWDOOD�VH�
centra en qüestions socials i Barcelona 
-i malgrat el passat poc conegut de 
Bosch com a actor secundari del projecte 
olímpic de Pasqual Maragall-, potser era 
més solvent haver apostat pel derrotat 
diputat republicà Oriol Amorós.

Qui no ha canviat és Fernández Díaz, 
regidor pel PP des de 1987 (excepte el 
període 1999-2003, quan va ser diputat). 
Però la seva còmoda posició -que ha 
acariciat exercir de facto com a tinent 
d’alcalde de Trias- es veu amenaçada 

per la irrupció de la seva excompanya de 
partit Carina Mejías, ara diputada i cap 
de llista municipal de Ciutadans.

Tampoc ha canviat Trias, però sí 
les seves circumstàncies més enllà 
de Can Vies. Amb un full de ruta ja 
independentista, CiU acumula el desgast 
dels altibaixos del procés sobiranista i 
d’unes retallades de la Generalitat que 
el superàvit de l’Ajuntament amb prou 
IHLQHV�KD�SRJXW�GLVVLPXODU��3HUTXq��HQWUH�
d’altres raons, les inversions municipals 
han prioritzat accions d’aparador 
HQ�]RQHV�FqQWULTXHV�R�EDUULV�DOWV�HQ�
detriment dels barris populars.

A més, Trias és candidat d’un partit 
WDFDW�GH�FRUUXSFLy��)qOL[�0LOOHW�L�HO�3DODX�
de la Música, pel FDV�KRWHO del qual també 
ha sortit esquitxat el PSC) i marcat pel 
pecat original del seu fundador. L’alcalde 
va renegar públicament del seu pare 
polític, Jordi Pujol, quan aquest va 
FRQIHVVDU�DO�MXOLRO�HO�VHX�HQJDQ\�ÀVFDO�
des de 1980. Però l’estigma no és fàcil 
de treure: al febrer, en compareixença 
al Parlament, Pujol va presumir que 
tan desprestigiat no estava el seu llegat 
si a Barcelona encara podia conservar 
l’alcaldia.

&RQÁXqQFLHV��GLIHUqQFLHV�L�HIHUYHVFqQFLHV

OBarcelona, com el 
2011, torna a ser una 
ciutat oberta des del 
punt de vista electoral 
L�GH�PRGHO�VRFLDO�L�XUEj

ARxIu

El proper 24 de maig es decidirà en bona mesura el resultat de la contesa política per la ciutat

� pAssA A lA pàgINA 8
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‘Ciutat morta’ 
obre consciències

MARC FoNt

Les 93.000 persones que van pas-
sar per la darrera edició del Mobile 
World Congress (MWC) van suposar 
un rècord d’assistència d’un esde-
veniment emblema de la Barcelona 
de postal que intenten vendre els 
jerarques municipals. Una ciutat 
oberta als negocis que acull amb 
devoció emprenedors globals com 
el multimilionari fundador i pre-
sident de Facebook, Mark Zucker-
berg. Una ciutat que aplaudeix el 
turisme, sempre i quan vagi acom-
panyat d’una cartera ben plena 
que ompli el calaix de determinats 
negocis privats, com restaurants 
i hotels d’alt nivell, locals de co-
pes i, no es pot amagar, prostíbuls 
que van tornar a fer l’agost amb 
els serveis als estressats congres-
sistes. Una ciutat que acull esde-
veniments d’impacte mundial. En 
GHÀQLWLYD�� XQD� FLXWDW� G·q[LW�� D� OD�
qual cal viatjar, i que juga un paper 
important en el tauler global.

Però la Barcelona real s’allu-
nya molt d’aquesta visió, proba-
blement objecte de somnis en 
alguns dels despatxos nobles de 
la plaça Sant Jaume. La Barcelo-
na real també és Ciutat morta. El 
documental dirigit per Xapo Or-
tega i Xavier Artigas va acaparar 
tertúlies durant la segona quinze-
na de gener, va desgastar encara 
més la sociovergència que s’ha 
repartit el poder al cap i casal les 
darreres tres dècades i mitja, va 
forçar bona part de la classe polí-

tica a demanar la reobertura d’un 
cas ple d’ombres, va recuperar 
el debat al voltant dels abusos i 
la impunitat policial i, sobretot, 
va obrir els ulls a uns centenars 
de milers de persones cada cop 
menys crèdules de les immacula-
GHV�YHUVLRQV�RÀFLDOV�

El documental, estrenat el 
2013, havia passat força desaper-
cebut, més enllà d’entorns alter-
QDWLXV� L� DFWLYLVWHV�� ÀQV� TXH� HO� ���
de gener el va emetre el Canal 
33. Les resistències de la direcció 
de Televisió de Catalunya (TVC) 
D� HPHWUH� HO� ÀOP� PDOJUDW� HO� VHX�
exitós pas per festivals, la seva 
programació -després d’una forta 
pressió social i política- un dis-
sabte a la nit i al segon canal de 
TVC, i l’intent de censura prèvia 
ordenat per un jutge -es va passar 
una versió retallada en diversos 
minuts a petició d’un alt càrrec 

de la Guàrdia Urbana de Barcelo-
na durant els fets- van generar un 
efecte Streisand de manual. Re-
sultat: 569.000 persones van veu-
re l’emissió en directe i centenars 
de milers més ho van fer posteri-
orment a través de la xarxa, amb 
un impacte mediàtic que va allar-
gar-se algunes setmanes.

El treball relata el cas 4-F, situ-
at a Ciutat Vella el febrer de 2006, 
en què un agent de la Guàrdia Ur-
bana va quedar greument ferit en 
rebre un impacte al cap. Diverses 
persones van ser detingudes i qua-
tre d’elles van ser condemnades 
a presó, sota l’acusació de ser les 
responsables dels fets. La versió ju-
dicial i policial difereixen radical-
ment de la dels acusats i de la que 
mostra el documental. El 26 d’abril 
de 2011, una de les empresonades, 

Patricia Heras, va suïcidar-se du-
rant un permís penitenciari. Ciutat 

morta testimonia com Heras ni tan 
sols es trobava al lloc dels fets el 
fatídic 4 de febrer de 2006.

“Problema greu” de tortura
Arran de la tempesta social i me-
diàtica, van arribar les peticions 
de reobertura del cas -també per 
part de l’Ajuntament-, que van ser 
ignorades per la Fiscalia i la sensa-
ció generalitzada que la brutalitat 
policial denunciada per alguns dels 
detinguts no era excepcional, sinó 
una pràctica prou comuna. En pa-
raules del director de l’Observatori 
del Sistema Penal i els Drets Hu-
mans (OSPDH) de la Universitat de 
Barcelona (UB), Iñaki Rivera, “s’ha 
de dir sense por que a la privació 
de llibertat i detenció policial les 
acompanya, en molts casos, un 
maltractament de la persona”. 
Opinió compartida per l’advocat i 
membre de la Coordinadora per a 
la Prevenció i Denúncia de la Tor-
tura (CPDT) Andrés García Berrio, 
segons el qual a Catalunya “tenim 
un problema greu amb els casos de 
maltractament i tortura”. García 
Berrio afegeix que “la majoria de 
denúncies d’aquests fets no se in-
vestiguen adequadament”.

El 10 de febrer, Xapo Ortega i 
Xavier Artigas van evitar saludar 
un Xavier Trias palplantat en l’en-

trega, al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment, dels premis Ciutat de Bar-
celona. El gest, criticat des de les 
tribunes de l’establishment, volia 
evidenciar el rebuig dels directors 
de Ciutat morta al primer regidor, 
pel model de ciutat que representa 
i per la negativa a “demanar per-
dó” en nom del consistori pels fets 
del 4-F. Dues setmanes més tard, i 
amb només un dia de diferència, 
van donar-se a conèixer els resul-
tats de la investigació del Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, i l’informe 
del propi ajuntament sobre el cas. 
Ambdós conseqüència de la sacse-
jada que va provocar l’emissió del 
documental, però amb conclusions 
radicalment oposades. El Síndic 
va detectar indicis de maltracta-
ments als detinguts, extrem que 
nega la versió del consistori, que 
va construir el seu relat a través de 
les versions policial i judicial. Ribó 
va donar, per tant, credibilitat a 
les denúncies per tortures que els 
detinguts van presentar contra els 
agents de la Guàrdia Urbana Víctor 
Bayona i Bakari Samyang, condem-
nats per maltractaments en el cas 
Yuri Jardine. Els dos agents, actual-
ment en presó, tenen pensions vita-
lícies després que els concedissin la 
invalidesa permanent, un fet també 
qüestionat en la investigació del 
Síndic, que hi veu “evidències que 
apunten a un error de diagnòstic”.

Malgrat la defensa total de 
la Guàrdia Urbana que ha fet 
l’equip de govern de Trias, l’en-
demà de la compareixença del 
Síndic, el primer tinent d’alcal-
de, Joaquim Forn, va explicar 
que a mitjà termini s’instal·laran 
càmeres als cotxes policials per 
al trasllat dels detinguts i una 
millora en els mecanismes de 
control del cos. Decisions que no 
costa interpretar com una admis-
sió implícita que s’havien comès 
abusos. I que demostren l’impac-
te i les conseqüències de l’emis-
sió d’un documental de denúncia 
per la televisió. I és que malgrat 
els congressistes del MWC no s’hi 
apropessin, la Ciutat morta de 
Barcelona existeix. I és ben real.

L’emissió del 
documental sobre 
el 4-F provoca una 
sacsejada mediàtica, 
social i política i obre 
la porta a majors 
mesures de control 
sobre l’acció dels 
agents de la Guàrdia 
Urbana

O569.000 persones van 
veure l’emissió en 
directe i centenars de 
milers més ho van fer 
a través de la xarxa

però el mapa polític, tant 
pel que fa al context com 
als actors, ha canviat subs-
tancialment. Fins al punt 
que les enquestes cone-
JXGHV�ÀQV�DUD��S~EOLTXHV�R�
QR��SUHÀJXUHQ�XQ�GXU�IUHF�
a frec per l’alcaldia entre 
CiU i la nova força Barce-
lona en Comú, que lidera 
l’exportaveu de la PAH Ada 
Colau a partir de la con-
ÁXqQFLD� FLXWDGDQD� L� G·HV-
querres entre la platafor-
ma Guanyem Barcelona, 
ICV-EUiA, Podem, Procés 
Constituent i Equo.

Al darrera, però amb 
opcions de marcar la po-
lítica d’aliances en un 
consistori que es preveu 
molt fragmentat i sen-
se majories clares, hi ha 
l’ERC d’Alfred Bosch, el 
PSC de Jaume Collboni i 
el PP d’Alberto Fernández 
Díaz (únic cap de llista 
que repeteix, juntament 
amb Trias). I també nous 
aspirants a entrar a l’Ajun-
tament: Ciutadans (que 
presenta l’exdiputada del 
PP Carina Mejías) i la CUP 
(despenjada del procés de 
FRQÁXqQFLD� G·HVTXHUUHV�
i que posa la sindicalista 
María José Lecha al cap-
davant de la candidatura 
Capgirem Barcelona).

Barcelona, com el 2011, 
torna a ser una ciutat 
oberta, des del punt de 

vista electoral i de model 
social i urbà. Aleshores, la 
victòria de la dreta enfront 
d’una esquerra en retirada 
va culminar un canvi d’he-
gemonia cultural que, en 
realitat, ja feia anys que 
s’havia produït (entre 1986 
i el 2004, segons si la refe-
rència és Manuel Vázquez 
Montalbán o Josep Ramo-
neda; amb prou feines el 
�����R�HO�������VHJRQV��UHV-
pectivament, Josep Piqué i 
Francesc Marc Álvaro).

Avui, per contra, la ba-
talla per Barcelona (que 
també ho és de Catalunya) 
l’encara a l’ofensiva una 
àmplia esquerra plural -no 
sempre unida ni ben avin-
guda-, del bracet d’amplis 
sectors de la ciutadania 
indignada, de gent dels 
barris, i en interacció amb 
els moviments socials. 
Tots plegats aspiren (no 
ho tenen fàcil) a recupe-
rar per al futur el que la 
premsa internacional va 
GHÀQLU�ID����DQ\V�FRP�XQD�
“ciutat alliberada de la 
por” i “el bastió més sòlid 
de l’esquerra a l’Europa 
occidental”.

� vE dE lA pàgINA 7

OLa batalla de 
Barcelona l’encara 
a l’ofensiva una 
àmplia esquerra en 
interacció amb els 
moviments socials

Els directors de Ciutat morta van acceptar el premi Ciutat de Barcelona però es van negar a recollir-lo de mans de l’alcalde (imatge de BTV)

El documental ha circulat per 
multitud de sales i locals socials
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joRdI MolINA

Un grapat de documentals han fet 
DÁRUDU� OD� %DUFHORQD� VLOHQFLDGD� HQ�
els darrers anys. El relat instituci-
onal d’una ciutat oberta i amable 
ha col·lidit amb la Barcelona fosca 
d’uns veïns que lluiten per no ser 
desnonats, a Set dies amb la PAH 

de Barcelona; que abandonen els 
VHXV�EDUULV�D�FDXVD�GH�OD�JHQWULÀFD-
ció, a Bye Bye Barcelona; o la ciu-
tat on la impunitat policial, judici-
al i política s’imposen per la força, 
com a Ciutat Morta. Ha estat pre-
cisament l’impacte d’aquesta últi-
ma obra, dirigida per Xavier Artigas 
i Xapo Ortega, la que ha aixecat les 
faldilles de la Barcelona de postal 
deixant a la intempèrie les seves 
vergonyes.

Aquesta mirada crítica del do-
cumental envers la ciutat, però, 
no és nova. Cineastes com Joaquim 
Jordà, Mercedes Álvarez o José 
Luis Guerín han servit d’inspiració 

a una nova fornada de creadors i 
periodistes que han fet una lectu-
UD� PRUGDo� GHOV� FRQÁLFWHV� REHUWV�
actualment a Barcelona. Més enllà 
de l’estètica, l’essència d’una de 
les obres més representatives de 
Jordà, com De nens (2003), reneix 
a Ciutat Morta (2013), on la perse-
cució dels estigmes, les manipula-
cions i els abusos, segueixen dei-
xant en escac l’esperit democràtic 
de la ciutat.

El periodisme o la crònica lite-
rària -de vegades a cavall del gène-
re negre- han recollit a contracor-
rent el testimoni de la Barcelona 
que viu a l’ombra de la marca, 
però segurament sense l’impacte 
de què gaudeix el gènere docu-
mental, com ha demostrat la sac-

sejada social i política de Ciutat 

Morta. “El documental ens permet 
arribar a l’espectador des d’espais 
de percepció més sensorials que 
QR�SDV�UDFLRQDOVµ��UHÁH[LRQD�$UWL-
gas, que contraposa la rigidesa de 
les dades del periodisme amb les 
virtuts del llenguatge audiovisual, 
amb un peu en el món de l’art. En 
la mateixa direcció es manifesta 
Eduardo Chibás, director de Bye 

Bye Barcelona, un retrat colpidor 
GHOV�ULVFRV�GH�OD�PDVVLÀFDFLy�WXUtV-
tica. “Els documentals són especi-
alment útils per mostrar les cares 
ocultes de les coses, despertar 
consciències i obrir debats”.

En les dues cintes -però també 
a Set dies amb la PAH de Barcelo-

na; MACBA, la dreta, l’esquerra, i 

els rics; Barcelona era una festa; 
o Morir de dia- els autors partei-
xen d’un buit informatiu i coinci-
deixen en assenyalar els mitjans 
convencionals com a responsables 
d’haver girat l’esquena al servei 
ciutadà. “Nostres creiem en el pe-
riodisme d’investigació i sorprèn 
com els mitjans de contrainforma-
ció, de barri o alternatius, ens van 
ser molt més útils que no pas els 
mitjans tradicionals”, explica Arti-
gas, que cita els exemples de La 

Directa, Masala o La Burxa.

(O�GLVFXUV�RÀFLDO�WURQWROOD
En el cas de Ciutat Morta, la versió 
policial va acabar per convertir-se 
HQ� O·RÀFLDO�� ´(O� FDV� ��)� DSDUHL[LD�
únicament a les planes de succes-
sos, una secció en què els perio-
distes depenen de la policia per 
obtenir informacions, la qual cosa 
JHQHUD�XQD�DÀQLWDW�HQWUH�HOOV�L�HOV�
seus informadors que els porta a 
assumir com a cert tot el que els  
arriba”. Una manca de contrast 
que, en paraules d’Artigas, “deno-
ta una gran mediocritat del perio-
disme d’aquest país”.

Chibás insisteix en la distància 
que hi ha entre el relat triomfalis-
ta institucional i el popular. “Fins 
fa ben poc, tot el que es deia al 
voltant del turisme a Barcelona 
era positiu i els mitjans només 
parlaven de les quantioses sumes 

que deixen a la ciutat”. I és que 
només cal recordar lemes com 
Barcelona, posa’t guapa; Barce-

lona, la millor botiga del món; o 
Barcelona, inspira -i els milions 
d’euros que han suposat- per en-
WHQGUH�ÀQV�D�TXLQ�SXQW�%DUFHORQD�
ha compartit la seva identitat amb 
la d’una marca.

Amb referents com Welcome 

and Goodbye, sobre Berlín i Sín-

drome de Venècia, el director va 
començar a treballar amb els testi-
monis de persones vinculades a les 
associacions de veïns, “fonamen-
tals” per a l’obra. Chibás deixa clar 
que no es tracta d’un relat contra 
la indústria del turisme, ni molt 
menys en contra dels seus visitants; 
sinó “d’un crit d’alarma” que mos-

tra com el ciutadà va perdent cada 
FRS�PpV�HVSDLV�S~EOLFV�HQ�EHQHÀFL�
del consum ràpid de Barcelona, el 
quart destí del món més decebedor 
SHU�OD�VHYD�PDVVLÀFDFLy�

Nou paradigma d’activisme
Cada cop és més habitual que les 
assemblees incorporin recursos au-
diovisuals com a material de sen-
sibilització. Un component que té 
molt a veure amb la preparació 
multidisciplinària de les noves ge-
neracions d’activistes que nodrei-
xen el moviment veïnal. És fàcil 
trobar vasos comunicants entre al-
gunes de les darreres obres i aquest 
caldo de cultiu que representa l’ac-

tivisme 2.0, alhora que cal posar en 
valor l’aportació de cineastes auto-
gestionaris que han anat més enllà 
dels estereotips urbans.

Artigas destaca la contribució 
de festivals de cinema indepen-
dent, com ara l’Alternativa, i els 
deixebles de “l’autoproclamada 
escola de documental de Barcelo-
na”, en al·lusió al màster de docu-
mental de creació de la Universi-
tat Pompeu Fabra. Una generació 
que treballa amb pocs recursos, al 
marge de la indústria, i amb una 
complicitat absoluta amb inter-
net i les xarxes socials, “el nou 
paradigma”, segons pronostica el 
director de Ciutat Morta. “Els mit-
jans de comunicació tradicional, 
com els diaris en paper o la tele-
visió en graella tancada, estan en 
decadència”, sentència.

(OV� GDUUHUV� WUHEDOOV� FRQÀUPHQ�
que el gènere documental és un 
altaveu imprescindible per a la 
Barcelona silenciada. Una ciutat 
amb “mil perfums, mil colors i mil 
cares”, com diria Serrat, però no 
totes amb la mateixa projecció. 
Potser ara la balança comença a 
estar més equilibrada que mai.

(O�GRFXPHQWDO��XQD�ÀQHVWUD�
per a la Barcelona silenciada
L’impacte provocat per Ciutat Morta, sumat a 
cintes com Bye Bye Barcelona o Set dies amb la 

PAH��FRQÀUPHQ�HO�GRFXPHQWDO�FRP�XQ�JqQHUH�
a l’alça a l’hora de retratar la Barcelona rebel. 
Internet és el nou paradigma d’una fornada de 
cineastes que viuen al marge de la indústria 

OLes noves generacions 
d’activistes que 
nodreixen el moviment 
veïnal tenen formació 
multidisciplinar i ‘2.0’

A dalt, caràtules de Sí se 

puede, set dies amb la PAH de 

Barcelona, i Bye Bye Barcelona. 
En petit, d’esquerra a dreta i 
de dalt a baix, els documentals 
De nens, de Joaquim Jordà 
(2003); Morir de dia, de Laia 
Manresa i Sergio Díes (2010), 
Barcelona era una festa. 

Underground 1970-1983, de 
Morrosko Vila-San-Juan (2010); 
Das Venedig Prinzip (El síndrome 

de Venècia), d’Andreas Pichler 
(2012); MACBA, la dreta, 

l’esquerra i els rics, de Tere 
Badía y Jorge Luís Marzo (2013); 
Welcome and Goodbye, de Nana 
A.T. Rebhan (2014)

8Q�GHOV�GDUUHUV�FRQÁLFWHV�VRFLDOV�PpV�LQWHQVRV�GH�%DUFHORQD�KD�
estat el que va suscitar l’enderrocament de Can Vies. El 20 de 

març s’estrenarà a Can Batlló el documental Temps de Can Vi(e)
s, una iniciativa de cinc autors -quatre alumnes i un professor- 

de l’associació i escola de comunicació DateCuenta. “Ens volem 

SUHJXQWDU�TXq�V·HQWpQ�SHU�YLROqQFLD�L�TXLQV�PRGHOV�GH�FLXWDW�
poden conviure a Barcelona”, explica Mar Valldeoriola, una de les 

autores del projecte, estretament vinculada als moviments veïnals 

del Poble-sec i el Paral·lel. El documental inclou entrevistes 

a persones properes al centre autogestionat de Sants -com 

Ferran Aguiló, David Fernández o Elba Mansilla-; membres de 

l’Ajuntament, com el regidor de Sants-Montjuïc, Jordi Martí; o 

representants veïnals contraris a Can Vies.

(O�FRQÁLFWH�GH�&DQ�9LHV 
arriba a la pantalla
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En 5
paraules

Especulació a la Burés
L’Ajuntament de Barcelona va 
comprar la casa Burés per 26 
milions d’euros amb l’objectiu 
de convertir-la en un centre 
d’interpretació del Modernisme 
i en la seu del Museu 
d’Arquitectura i Urbanisme. 
L’11 de novembre de 2008 va 
ser venuda a la Generalitat 
per ubicar-hi dependències 
administratives. Davant les 
GLÀFXOWDWV�HFRQzPLTXHV��OD�
Generalitat, seguint la seva 
política de malvendre patrimoni 
públic, va treure a subhasta 
l’immoble el 20 de novembre 
de 2014, que va ser adquirit 
pel fons britànic Europa Capital 
Partners i Trinder. Ara hi volen 
construir 29 pisos de luxe 
DPE�VXSHUItFLHV�GH�ÀQV�D�����
metres quadrats. L’operació 
està pendent que l’Ajuntament 
concedeixi la llicència d’obres. 
Esperem que en tot cas 
exigeixi respecte pels elements 
modernistes.

Stop pistoles elèctriques
Mig centenar d’entitats i 
col·lectius han constituït una 
plataforma ciutadana amb 
l’objectiu d’eradicar l’ús de 
les pistoles elèctriques. La 
plataforma es va presentar en 
una roda de premsa a la qual 
van assistir, entre d’altres, 
respresentants del Col·legi 
d’Advocats, l’associació Stop 
Bales de Goma i la Favb. 
L’advocada Laia Serra va alertar 
dels possibles usos indeguts 
d’aquestes armes i va assegurar 
que als Estats Units s’ha 
documentat la seva utilització 
en casos de tortures policials, 
interrogatoris i maltracte a 
dones i infants. Lluís Rabell, 
president de la Favb, va 
declarar que no s’entén que en 
uns temps en què els moviments 
socials han ocupat el carrer 
G·XQD�PDQHUD�SDFtÀFD��VHQVH�
altercats, la policia es plantegi 
el seu ús.

Inauguració virtual
“Trias inaugura una comissaria 
que obrirà el 2016”, va publicar 
El País. L’alcalde, acompanyat 
del conseller d’Interior Ramon 
Espadaler, van presentar un 
equipament policial que per 
primera vegada compartiran 
-d’aquí a molts mesos- la 
Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra. Mentre es presenten 
projectes, no s’inauguren 
equipaments que ja estan 
acabats però tancats i sense 
complir la seva funció social, 
com ara la residència per a gent 
gran de l’Alchemika, al barri del 
Camp de l’Arpa.

Cotxe elèctric molt lent
El cotxe elèctric, una aposta 
de 2010 per a la millora del 
medi ambient urbà, gairebé és 
imperceptible el 2015. S’han 
invertit 3,4 milions d’euros 
en la instal·lació de 324 punts 
de càrrega, 308 dels quals de 
càrrega lenta. A Barcelona 
s’han matriculat 1.300 vehicles. 
/D�ÁRWD�GH�O·$MXQWDPHQW�
comptava l’any 2013 amb 350 
vehicles, només 21 de transport 
públic (18 taxis i 3 autobusos). 
Si no es dóna exemple i es fa un 
esforç per explicar les bondats 
del sistema, no anem enlloc. 
3HU�D�TXDQ�HOV�FRW[HV�RÀFLDOV�
elèctrics?

Les casernes 
i la mala herba

dAvId gARCíA MAtEu

Barcelona és una ciutat en cons-
tant transformació. Immersa en 
grans projectes urbanístics, prova 
d’avançar cap al que avui dia es 
titlla de ciutat intel·ligent. O pot-
ser caldria dir smart city (que que-
da més hipster). Amb les eleccions 
municipals a tocar, la nova cara de 
la millor botiga del món se centra 
en la plaça de les Glòries, amb el 
ÁDPDQW�HQMDUGLQDPHQW�TXH�HQ�XQV�
mesos hauran d’aixecar; i en les 
obres de la Diagonal, amb els seus 
controvertits panots amb forma de 
fulla. Panots sí, panots no, però 
mentrestant, hi ha d’altres zones 
de la ciutat on només creix la mala 
herba des de fa anys.

Aquest és el cas dels solars de 
les antigues casernes de Sant An-
dreu, que es troben envoltats per 
una tanca d’uns dos metres d’alça-
da. I d’això ja fa 8 anys. L’espai a 
protegir és simple: una frondosa i 
agresta vegetació. Com si es trac-
tés d’una reserva natural. A una 
banda, la rojigualda cobreix tota 
XQD�SDUHW��$�O·DOWUD��HOV�HGLÀFLV�GHOV�
antics militars. De fet, l’escenari 
no ha canviat pràcticament gaire 
en una dècada. Fins i tot, algunes 
zones fan la mateixa funció que 
desenes d’anys enrere. Bon exem-
ple són els 5.000 metres quadrats 
de futurs equipaments que actu-

alment fa servir la Hermandad de 
los Antiguos Caballeros Legionarios 
SHU� D� OHV� VHYHV� GHVÀODGHV� L� PLV-
ses militars. I no és que es tracti 
d’una ocupació il·legal del sòl, sinó 
que l’activitat està emparada per 
la cessió gratuïta i temporal dels 
terrenys que els va fer el Consorci 
de la Zona Franca (organisme que 
presideix l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias).

Però, de qui són els terrenys de 
les Casernes? Amb el pacte de l’1 
de juny del 2006, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat i el Con-
sorci de la Zona Franca es dividien 
els solars per desenvolupar-hi els 
seus propòsits. Un acord signat que 
apuntava a construir 12 equipa-
ments en quatre anys. Avui, només 
n’hi ha tres de construïts: la caser-
na dels Mossos d’Esquadra, l’escola 
de primària i el centre sanitari. La 
resta de projectes: al calaix.

En el cas de l’habitatge, dels 
més de 2.000 pisos protegits i lliu-
res que s’han d’aixecar, només 
s’han fet els 221 que trobem a 
O·HGLÀFL� VLWXDW� HQ� PLJ� GHO� VRODU� L�
que ja de per si sols tenen histò-
ria pròpia. En principi aquest bloc 
l’havia de dur a terme Proviure 

(societat mig pública mig privada 
amb Catalunya Caixa), però amb 
l’esclat de la bombolla immobili-
ària i amb les poques perspecti-
YHV� HFRQzPLTXHV�� ÀQDOPHQW� VH·O�
va haver de carregar a l’esquena 
Regesa, l’empresa pública del 
Consell Comarcal. Això sí, amb un 
quid important: tot i que eren llars 
protegides, en el pack de compra 
entrava una plaça de pàrquing per 
������½��7DQW�VL�HV�WHQLD�FRW[H�FRP�

VL�QR��&RQGLFLy�TXH�V·KD�WRUQDW�ÀQV�
i tot kafkiana: ara els nouvinguts 
KDQ� GH� YHXUH� GHV� GH� OD� ÀQHVWUD�
com als Mossos d’Esquadra els han 
arranjat el terreny adjacent a la 
caserna. El motiu? Poder aparcar 
els seus vehicles gratuïtament al 
FRVWDW�GH�OD�IHLQD��/D�MXVWLÀFDFLy"�
Ús provisional del solar.

Però a aquests usos transitoris 
encara hi hem d’afegir els 1.500 
metres quadrats d’un nou camp de 
criquet. Si bé la intenció és donar 
activitat a un espai on el Consorci 
de la Zona Franca no construeix res 
d’allò pactat, els veïns no acaben 
de veure amb bons ulls aquesta 
“provisionalitat”. Per aquest mo-
tiu, des de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar  
reclamen que “es deixin de donar 
espais per a altres activitats i que 
HV� FRQVWUXHL[LQ� GHÀQLWLYDPHQW� HOV�
equipaments públics que necessita 
el barri”.

Per ara, l’únic projecte que està 
en construcció són els 41 habitat-
ges protegits de la cooperativa de 
la Favb, ProHabitat 2000. La resta 
queden pendents. Situació que, 
de retruc, també acaba per perju-
dicar les obres del Parc Lineal de 
l’AVE: les plusvàlues immobiliàries 
anaven destinades a pagar el co-
briment de les vies. Tot plegat, se-
gons denuncia l’AV de Sant Andreu 
de Palomar, el fet que les obres no 
avancin “acaba per conduir cap a 
la perpetuació de la ciutat dividida 
per barris, i estigmatitza determi-
nades zones”.

La urbanització dels 
solars que abans 
ocupaven els antics 
HGLÀFLV�PLOLWDUV�GH�
Sant Andreu sembla 
haver-se aturat en el 
temps. Després de vuit 
anys de retards, només 
hi ha tres dels dotze 
equipaments construïts

Els imponents blocs dels antics militars situats 

al carrer de Palomar teòricament fa anys que 

KDYLHQ�G·DQDU�D�WHUUD��'HV�GHO������TXH�HV�WUREHQ�
afectats pel projecte de les casernes, i des del 

�����TXH�HOV�VHXV�LQTXLOLQV�HV�WUREHQ�DWUDSDWV�
HQ�HOV�VHXV�KDELWDWJHV��/D�UDy�pV�VHQ]LOOD��KDQ�
d’esperar a ser reallotjats en els nous pisos que 

HOV�KDQ�GH�FRQVWUXLU�D�SRFV�PHWUHV�G·RQ�YLXHQ�DUD��
Mentrestant, no poden vendre ni llogar les seves 

OODUV��MD�TXH�HV�WUREHQ�GDPQLÀFDGHV�SHO�IXWXU�
enderrocament.

Un retard en l’execució que pràcticament arriba 

a complir la dècada i que acaba per provocar 

HO�GHWHULRUDPHQW�GH�O·HVWUXFWXUD��6L�Ep�WRWV�HOV�
SURSLHWDULV�WHQHQ�O·REOLJDFLy�GH�PDQWHQLU�O·KDELWDWJH�
HQ�FRQGLFLRQV��pV�HYLGHQW�TXH�PROW�SRFV�VyQ�HOV�TXH�

es gasten grans quantitats de diners quan saben 

TXH�HOV�KDQ�GH�UHDOORWMDU��8QD�FLUFXPVWjQFLD�TXH�
acaba per promoure la degeneració accelerada dels 

blocs i la proliferació de diferents problemàtiques 

VRFLDOV��O·DSDUHGDPHQW�G·DOJXQV�KDELWDWJHV��
l’ocupació a puntada d’alguns altres, o la mort dels 

seus inquilins a l’espera de rebre les claus del nou 

KDELWDWJH�
El Consorci de la Zona Franca, encarregat de 

EXVFDU�HO�SURPRWRU�GHO�QRX�HGLÀFL�RQ�WUDVOODGDU�
DTXHVWHV�IDPtOLHV��SHU�DUD�PDQWp�HO�VRODU�FRP�XQ�
MDUGt�RQ�FUHL[�O·KHUED��$�OD�YHJDGD��O·RUJDQLVPH�
S~EOLFR�SULYDW�SUHVHQWD�EHQHÀFLV�HQ�HOV�VHXV�
exercicis econòmics i aposta per nous projectes 

empresarials i logístics com la Zona Franca o la 

Marina del Port Vell.

Inquilins atrapats

OEls veïns demanen que 
es construeixin els 
equipaments i es deixi 
de cedir espai per a 
altres activitats

dAvId gARCíA
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lAuRA AzNAR

El passat octubre la mesa del Par-
lament va acceptar a tràmit una 
Iniciativa Legislativa Popular que 
aborda la qüestió de l’habitatge i 
la pobresa energètica. Aquesta ILP 
neix en un context d’emergència 
que és transversal a les diferents 
esferes socials a Catalunya i que 
es plasma amb la taxa d’atur, que 
ronda el 20% i que afecta de mane-
ra especialment severa les 113.000 
llars que no perceben cap ingrés i 
TXH�HVWDQ�DVÀ[LDGHV�SHU�OHV�GHVSH-
ses. Una emergència que la crisi 
HFRQzPLFD�KD� IHW� DÁRUDU� L� TXH�HV�
SHUVRQLÀFD�HQ�HO� FUHL[HQW�QRPEUH�
de persones que viuen sota el llin-
dar de pobresa, o en les 224.000 
famílies on tots els seus membres 
estan aturats. En aquest escenari, 
la ILP reuneix un seguit de propos-
tes que han estat acceptades pels 
lletrats del Parlament, cosa que 
vol dir que la Generalitat té com-
petències per fer-les efectives. És 
per això que Vanesa Valiño, direc-

tora de l’Observatori DESC, desta-
ca que les principals virtuts de la 
iniciativa són, d’una banda, “la 
seva capacitat d’evidenciar que si 
es vol, es pot” i de l’altra, el seu 
potencial com a eina d’incidència 
política i de sensibilització.

Desnonaments
Catalunya encapçala el rànquing 
de desnonaments a tot l’Estat, 
acumulant-ne més de 50.000 des 
de l’inici de la crisi (segons dades 

judicials, de mitjana se’n produei-
xen 43 al dia). A més, cada vega-
da hi ha més persones que perden 
casa seva, ja no tan sols perquè 
no poden fer front a la hipoteca 
sinó també perquè són incapaces 
de pagar-ne el lloguer. Davant 
aquesta situació, la solució que 
plantegen els promotors de la ILP 
varia en funció de qui hi hagi dar-
rere de l’immoble en qüestió. Si 
el pis pertany a un petit propie-
tari, “instem a l’administració  
que doni totes les ajudes per tal 
d’evitar el desnonament”, explica 
Valiño, “i en cas que sigui impossi-
ble, perquè asseguri un reallotja-
ment adequat del llogater” en un 
dels pisos buits que concentren les 
HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV�

En canvi, si la propietat la te-
nen els bancs, les grans empreses 
immobiliàries, o els fons “voltor”, 
les entitats demanen el lloguer 
social de l’habitatge, una mesura 
que donaria aire a les famílies i a 
la vegada no implicaria una pèrdua 
substancial en els balanços econò-
mics dels grans propietaris ni supo-
saria cap despesa per al govern.

Segona oportunitat
La ILP també proposa atorgar una 
segona oportunitat a les famílies 
sobre-endeutades, condemnades 
a deutes impagables, perquè pu-
guin començar de nou i no es vegin 
abocades a l’exclusió i a l’econo-
mia submergida. Això passa per 
la liquidació del deute i el lloguer 
social del seu habitatge, amb el 
qual l’inquilí “destinaria entre un 
20% i un 30% de la seva renda a pa-
gar-lo”, apunta Valiño. A Catalunya 
aquesta pràctica és anecdòtica, 
ja que els habitatges de lloguer 
social representen només l’1% del 
parc habitacional, però en canvi, 
la xifra de pisos buits supera els 
450.000. Al respecte, la Genera-
litat ha promès que imposarà una 
WD[D� D� OHV� HQWLWDWV� ÀQDQFHUHV� TXH�

concentrin pisos buits; una taxa 
que segueix al Parlament malgrat 
que havia d’estar vigent enguany. 
Així, el quan i el com es materia-
litzarà la seva aplicació, segueix 
sent una incògnita i pel moment 
no hi ha cap mesura en ferm per 
resoldre aquesta qüestió, fet que 
indigna les tres entitats promoto-
res de la iniciativa sobretot perquè 
“ja existeix una llei que permet 
actuar contra els pisos buits”, la-
menta Valiño. Es refereix a la Llei 
pel dret a l’habitatge de Catalunya 
GHO�������LPSXOVDGD�SHO�WULSDUWLW� L�
SRVWHULRUPHQW�PRGLÀFDGD� SHU� &L8�
“en parts essencials, com l’anu-
lació del lloguer forçós d’aquests 
pisos”. Sigui com sigui i malgrat les 
promeses, la Generalitat per ara 
QR�PRX�ÀW[D�

Talls de subministrament
A principis de febrer el Conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, 
assegurava al Parlament que a Ca-
talunya “no hi havia cap família 
sense llum, aigua o gas per motius 
de pobresa energètica”. És un es-
cenari real o una il·lusió? “Aquell 
mateix dia tres persones van acu-
dir a nosaltres perquè els havien 
fet efectius talls en els subminis-

trament” adverteix Maria Campu-
zano, portaveu de l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica (APE). I és 
que a casa nostra unes 320.000 
famílies no poden fer front al pa-
gament dels subministraments bà-
sics. Els seus ingressos han caigut 
en picat al ritme que les factures 
no han parat d’augmentar.

El darrer intent del Govern 
per pal·liar els efectes d’aquesta 
VLWXDFLy� KD� HVWDW� OD� PRGLÀFDFLy�
del Codi de Consum de Catalu-
nya, però a criteri de Campuza-
QR��DTXHVWD�PRGLÀFDFLy�pV�GHO�WRW�
LQVXÀFLHQW��´XQ�SHGDo�TXH�QR�VR-
luciona el problema i que tampoc 
no s’està complint”. Sobre això, 
insisteix que els talls segueixen 
IHQW�VH�HIHFWLXV��ÀQV�L�WRW�TXDQ�OHV�
famílies han utilitzat el protocol 
TXH�HVWDEOHL[�DTXHVWD�PRGLÀFDFLy�
perquè puguin evitar-los. L’altre 

punt de discòrdia és el fons que 
proposa la Generalitat per aten-
dre les persones que pateixen 
precarietat econòmica, que enca-
ra no s’ha materialitzat però pre-
YHX�TXH�HV�ÀQDQFL�DPE�LQYHUVLRQV�
públiques i privades. Per contra, 
les entitats promotores de la ILP 
consideren que són les empreses 
subministradores, “que obtenen 
XQV�EHQHÀFLV�PXOWLPLOLRQDULVµ��OHV�
que se n’haurien de fer càrrec. Si 
s’hi traslladen recursos públics, 
´VHPEOD�TXH�OD�ÀQDOLWDW�VLJXL�PpV�
aviat garantir que les empreses 
cobrin les factures impagades que 
no pas ajudar les famílies que es 
troben en una situació de vulne-
rabilitat”, adverteix la portaveu 
de l’APE.

Perquè aquestes mesures de mí-
nims tinguin força, han de comptar 
amb el major recolzament ciutadà 
possible. El període de signatures 
de suport a la ILP segueix obert i 
GDUUHUH� GH� FDGD� ÀUPD� KL� KD� DOJ~�
preocupat perquè a casa nostra hi 
hagi famílies que no tinguin blin-
dats els drets bàsics que els per-
metin dur una vida digna. Repes-
cant el vídeo de campanya de la 
iniciativa, “avui es pot, però per a 
algunes famílies, demà potser serà 
massa tard”.

Firmes per garantir 
drets bàsics
Acabar amb els desnonaments, els talls dels 
subministraments i el sobre-endeutament. Amb 
aquest triple objectiu la PAH, l’Observatori 
'(6&�L�O·$OLDQoD�FRQWUD�OD�3REUHVD�(QHUJqWLFD�
han promogut una ILP que vol donar una 
resposta a les famílies que no tenen garantits els 
seus drets més elementals

3DUDOÃOHODPHQW�D�OD�,/3�G·+DELWDWJH�L�3REUHVD�
HQHUJqWLFD��V·KD�JHVWDW�XQD�DOWUD�,/3�HQ�
l’àmbit de l’educació, promoguda pels agents 

de la comunitat educativa que reivindiquen 

una millora del sistema d’ensenyament. 

“Ens trobem en una cruïlla”, apunta Júlia 

Carbonell, membre de la comissió promotora 

d’aquesta iniciativa, “on per una banda tenim 

OD�/OHL�G·(GXFDFLy�GH�&DWDOXQ\D�L�SHU�O·DOWUD��
O·RIHQVLYD�GH�OD�/OHL�2UJjQLFD�GH�0LOORUD�GH�
la Qualitat Educativa”. Segons el seu criteri, 

OHV�JUDQV�HOLWV�SROtWLTXHV�L�HFRQzPLTXHV�V·KDQ�
servit d’aquestes dues lleis per potenciar una 

profunda reforma ideològica que legitimi el 

QHROLEHUDOLVPH�L�SRGHU�OR�LQWURGXLU��WDPEp��
a les aules. És per això que d’entre les seves 

principals reclamacions, la iniciativa planteja 

que les empreses no participin en el sistema 

educatiu i que la democràcia retorni a les 

aules. A dia d’avui, la CUP i EUiA són les 

dues úniques formacions que donen suport a la 

proposta, i justament per això, “la nostra gran 

DVSLUDFLy�QR�pV�WDQW�TXH�V·DSURYL�DO�3DUODPHQW��
VLQy�TXH�DPE�HO�SURFpV�GH�UHFROOLGD�GH�ÀUPHV�
es posi a debat públic el model d’educació que 

tenim i el que volem”, sentència Carbonell.

La ILP d’educació, de la protesta a la proposta

ANNA CARlotA

La campanya treballa per blindar el dret a l’habitatge i als serveis bàsics, com l’aigua o la llum

OLes entitats promotores 
apel·len directament la 
Generalitat amb unes 
propostes per a les 
quals té competències

OLa ILP busca implicar 
les empreses 
subministradores, que 
JDXGHL[HQ�GH�´EHQHÀFLV�
multimilionaris” 

Què puc fer
� Signar a favor de la ILP, 
a: http://ilphabitatge.cat/
on-puc-signar/

��Organitzar taules i 
xerrades posant-te en 
contacte amb la campanya, 
a ilphabitatge@gmail.com

��Difondre i explicar per 
tal de generar debat.
��Fer difusió via xarxes 
socials, utilitzant el 
hashtag #AvuiEsPot i seguir 
la campanya a 
@ILPhabitatge i al facebook



CARRER135 març 2015 PUBLICITAT 12



CARRER135 Març 2015 CRÒNICA 13

GEmmA AGuIlERA

La matança de Charlie Hebdo i els 
dos tiroteigs de Copenhaguen han 
posat en el punt de mira una qües-
tió que l’antropòleg Jordi Moreras 
fa molts anys que estudia, l’islam a 
Europa. Des d’alguns sectors polí-
WLFV�V·KD�DSURÀWDW�SHU�FULPLQDOLW]DU�
tota la cultura musulmana i per fer 
lleis més restrictives en nom de la 
seguretat.

Aquest fenomen és 
socialment perillós?
Si dones a entendre, com 

estan fent molts polítics amb 

discursos i canvis legislatius, 

que qualsevol musulmà pot 

tenir a veure amb una acció 

terrorista inspirada en una 

determinada lectura de l’is-

lam, estàs generant una por 

a nivell global que tindrà 

unes conseqüències molt di-

fícils de gestionar.

La nova llei antigihadista 
posa tots els ciutadans 
musulmans sota sospita.
Els situa com a sospitosos 

d’una potencial acció vin-

culada amb el terrorisme, 

ens donen el missatge que 

els nostres veïns musul-

mans poden estar vinculats 

col·lateralment a una acció 

WHUURULVWD�� MXVWLÀFDU�OD� R� GR-
nar-li algun tipus de suport. 

Volen trencar la convivència, 

però a més, la restricció de 

llibertats ciutadanes i l’en-

duriment del codi penal ens 

afectarà a tots els ciutadans. 

A Catalunya i Barcelona es 
podria arribar a situacions 
complexes quant a la 
convivència?
Ja hem arribat al punt en 

què els discursos xenòfobs i 

racistes han contribuït a mo-

GLÀFDU�SUjFWLTXHV�VRFLDOV�D�OD�
ciutat. El racisme i la xeno-

fòbia s’han convertit en un 

discurs social àmpliament 

acceptat. L’islamofòbia és 

considerada com un racisme 

acceptable, es dóna per bona, 

lògica, normal.

L’any 1999 va publicar 
l’estudi Musulmans 

a Barcelona: espais i 

dinàmiques comunitàries. 
15 anys després, en quin 
punt ens trobem?
Les comunitats han cres-

cut i la nostra societat ha en-

tès que és més diversa. Però 

la diversitat implica proble-

màtiques i situacions de xoc 

que cal gestionar. I el que no 

s’ha treballat és com resoldre 

aquestes problemàtiques. La 

convivència no es manté per 

ella mateixa, necessita unes 

estructures, unes idees i unes 

´(O�GLVFXUV�UDFLVWD�MD�KD�PRGLÀFDW�
les pràctiques socials a Barcelona”

Jordi Moreras

Compromís 
acadèmic 
i ciutadà
Després d’una hora llarga 
de conversa formal i 
informal, el Jordi Moreras 
ens confessa que “fa vint 
anys que em diuen ‘ets amic 
dels moros!’ perquè estudio 
l’islam i les comunitats 
musulmanes, i n’estic una 
mica tip”. Està prou més 
sol·licitat pels mitjans de 
comunicació i entitats de 
la societat civil d’ençà de 
l’episodi de la matança de 
Charlie Hebdo de París, i 
tot i que pensa que els no 
musulmans “no hauríem 
d’estar debatent sobre 
els musulmans”, té la 
necessitat d’intervenir en 
el debat com a acadèmic, 
però també com a ciutadà: 
“Em preocupa molt que 
la meva societat es vanti 
de ser racista, perquè és 
una mostra de la poca 
qualitat democràtica amb 
què vivim”, es lamenta. 
Professor del departament 
G·$QWURSRORJLD��)LORVRÀD�
i Treball Social de la 
Universitat Rovira i Virgili 
GH�7DUUDJRQD�L�HVSHFLDOLW]DW�
en l’islam a Europa, també 
dirigeix la Consultoria 
d’immigració i pluralisme 
religiós Tr[à]nsits.

dANI CodINA

Jordi Moreras

pràctiques. Si els responsa-

bles polítics van en contra 

d’aquests arguments, la gent 

rep el missatge que si un càr-

rec públic pensa així, per què 

jo hauria de pensar diferent?

L’Ajuntament ha fet tot el 
que calia per gestionar les 
situacions de xoc?
Des de les institucions 

públiques s’ha treballat per 

mantenir uns mínims neces-

saris per assegurar la con-

vivència. Però la convivèn-

cia implica situacions molt 

difícils de predir o impedir 

legalment i que no necessà-

riament depenen de les polí-

tiques públiques. Hi ha fac-

tors que sobrepassen de llarg 

la capacitat dels gestors per 

controlar la realitat. 

S’hi pot fer més?
Cal un combat més intens 

contra les discriminacions, 

perquè des dels anys setanta 

les comunitats musulmanes 

s’han estabilitzat a la ciutat, 

han obert els seus oratoris i 

avui dia és molt difícil d’argu-

mentar que els musulmans 

de Barcelona encara són per-

sones immigrades. Per tant, 

hem de sortir de l’etiqueta 

d’immigració. I han creat els 

mecanismes d’interlocució 

amb l’Ajuntament i instituci-

ons socials i han participat de 

forma activa en el teixit soci-

al i comercial. Amb tot, ha 

faltat treballar la discrimina-

ció, que en realitat ens afecta 

a tots perquè és un indicador 

de qualitat democràtica.

Vostè no parla de 
discriminació positiva, un 

dels errors més freqüents 
dels polítics que pensen en 
els cicles electorals.
No es tracta de fer dis-

criminació positiva, sinó de 

donar garanties perquè les 

persones siguin tractades en 

igualtat de drets i de respon-

sabilitats.

Les comunitats musulmanes 
han fet els deures?
Han fet una part dels deu-

res. Han fet el seu camí tro-

bant mecanismes d’estructu-

ració interna, han mantingut 

tradicions i han creat espais 

de trobada per a la comuni-

tat musulmana, han parlat 

amb les administracions i 

han posat les bases. Però fal-

ten altres camins per fer.

Com per exemple?
A Barcelona no hi ha una 

comunitat musulmana, sinó 

GLIHUHQWV�RUtJHQV�TXH�GHÀQHL-
xen aquesta comunitat, amb 

punts de vista i sensibilitats 

diverses. Cal parlar de ciuta-

dans o de barcelonins musul-

mans i no pas de comunitat 

musulmana, i parlar més 

aviat de les responsabilitats 

que tenen els representants 

d’aquest col·lectiu. Als ciu-

tadans musulmans no els 

podem demanar res més que 

intentar-se mantenir en els 

valors cívics de la ciutat i 

tenir la mateixa sensibilitat 

pels problemes socials que 

qualsevol altre ciutadà. Però 

no podem exigir-los que si-

guin responsables del racis-

me contra ells.

La marginalitat social i la 
integració educativa és 

un factor determinant per 
D�OD�UDGLFDOLW]DFLy"�$�OD�
rodalia metropolitana de 
París, l’Estat francès ha 
abandonat molts ciutadans.
La marginació no porta 

automàticament al radica-

lisme, és tot el conjunt de 

sentiments d’humiliació que 

senten constantment els jo-

ves musulmans, i no tan jo-

ves, quan observen que hi 

ha dobles rasadores segons 

la religió de la persona, per 

exemple, quan tothom parla 

de Charlie Hebdo però no de 

l’assassinat de tres germans 

musulmans als EUA. Ens 

preocupem de fer la radiogra-

ÀD�VRFLDO�GHOV�UDGLFDOV�SHUz�QR�
expliquem que hi ha moltes 

persones que amb el mateix 

SHUÀO�GH�PDUJLQDFLy��DVVROHL-
xen l’èxit, com és el cas del 

policia musulmà assassinat a 

París. Hem de fer tot el possi-

ble perquè aquestes persones 

que s’esforcen no fracassin.

A Barcelona no s’han 
construït banlieues.
Cert, no hi ha processos 

d’aïllament, si bé sí que tot-

hom entén que no és el mateix 

viure a l’Eixample que a Cor-

nellà, i dins de les ciutats hi 

ha disgregació de la població 

en funció de la seva renda. En 

aquest sentit hem sabut cons-

truir un altre model de ciutat. 

La construcció d’una gran 
mesquita ha estat un 
UXPRU�FRQVWDQW�XWLOLW]DW�
per generar tensions. És 
una qüestió tan sensible 
per als ciutadans, o és 
electoralisme?
No és un problema, en ab-

solut! Però hi ha eleccions i 

al PP li serveix per dir que 

el govern municipal és tebi 

amb el radicalisme religiós. A 

Barcelona hi ha una vintena 

d’oratoris musulmans, però 

som de les poques capitals 

europees que encara no s’ha 

plantejat seriosament la cre-

ació d’un gran centre musul-

mà. En tot cas, caldria fer un 

debat polític a fons que impli-

qui tots els ciutadans, també 

els musulmans, és clar. 

Els representants de 
l’islam a Catalunya 
haurien de prendre més 
responsabilitats?
Sí, sobretot  per respondre 

als discursos xenòfobs. I ara 

tenen un paper més arriscat, 

jugar com a veritables actors 

polítics. No vull dir que bar-

regi islam i política, sinó que 

han d’elaborar un discurs 

de resposta i generar opinió 

dins del seu col·lectiu.

Antropòleg especialista en l’islam
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la veu del carrer

Fem política!
Des de fa uns mesos, l’alcalde Xavier Trias diu reiteradament, 
i amb cert to displicent o reprovatori, que “el president de la 
Favb fa política”. Si completés la frase potser se l’entendria 
més. Política partidista? Al servei d’uns interessos que no 
siguin els de la Barcelona dels barris? Per què es queda a 
mitges, l’alcalde?

$ÀUPDU�TXH�XQ�DFWLYLVWD�YHwQDO�´ID�SROtWLFDµ�QR�DSRUWD�UHV�
GH�QRX��/HV�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�L�HOV�UHSUHVHQWDQWV�GH�OD�
Favb, en les seves quatre dècades d’existència com a entitat, 
han fet política. Des de l’època de les primeres associacions 
de comerciants passant pels activistes de barri que, en plena 
dictadura, es van oposar als alcaldes Porcioles, Masó i Viola. 
I sense oblidar el controvertit període de transició de Socías 
Humbert i els governs municipals escollits democràticament 
de Serra, Maragall, Clos, Hereu i Trias. Fer política és 
FRQVXEVWDQFLDO�D�OD�)DYE�L�D�OHV�OOXLWHV�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO�SHU�
les llibertats polítiques, socials i nacionals, contra la repressió 
i els abusos de poder, contra la corrupció, per exigir inversions 
als barris i contra la desigualtat. Reivindicar un semàfor, un 
parc o una escola és fer política.

La Favb té la seva història i la seva cultura. És unitària i 
independent dels grans poders econòmics i polítics. Juntes, 
assemblees i reunions són lloc de debat i de confrontació als 
barris. Quan fem declaracions, quan fem públics comunicats, 
quan prenem una postura, quan fem una crítica, estem 
respectant allò que som i que hem estat durant més de 40 
anys. A la Favb sempre s’ha fet política i se n’hi continua fent. 
$FWLYLVWHV�YHwQDOV�FRQYHUJHQWV��FRPXQLVWHV��VRFLDOLVWHV��FDWzOLFV�
progressistes, i moltes dones i homes sense carnet s’han 
WUREDW�D�OHV�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�SHU�PLOORUDU�HOV�VHXV�EDUULV��
aprofundir en la democràcia i perquè la convivència ciutadana 
sigui una realitat.

El president de la Favb fa política. La portaveu de la PAH fa 
política. Els responsables d’Òmnium Cultural fan política. Els 
presidents de les entitats defensores del transport públic fan 
política. Al Círculo Ecuestre, al Cercle d’Economia i al Barça es 
fa política. ¿Per què l’alcalde només se’n recorda d’alguns?

Potser Trias destaca el president de la Favb perquè ho és 
d’un moviment social molt crític amb el govern de la ciutat. Li 
agrada més el suport cec i incondicional. Alcalde, no confongui 
ningú. Defensi la política que fa vostè i deixi de buscar 
culpables dels seus problemes. Fa quatre dècades que fer 
política ha deixat de ser il·legal.

Amics i amigues: són 
temps complicats. També 
per a la vida de les publi-
cacions. Sense desmerèi-
xer la presència digital, 
estem convençuts que 
l’edició de Carrer en pa-
per és clau per arribar a 
una part important dels 
lectors i als punts de dis-
tribució que fan que la 
revista arribi físicament 
als barris.

Per aconseguir man-
tenir-ho, necessitem su-
mar col·laboracions que 
ens permetin fer front a 
les despeses. La fórmula 
que us proposem és que 
aquells que no ho heu fet 
encara, us doneu d’alta 
com a “amics o amigues de 
Carrer”, amb una quota de 
col·laboració de 25 euros 
a l’any. A canvi, rebreu la 
revista a l’adreça postal 
que ens indiqueu. Si voleu 
respondre a la nostra peti-
ció, feu un truc a la Favb 
(93 412 76 00) o bé escri-
viu un correu electrònic a 
carrer@favb.cat perquè us 
informem.

$SURÀWHP� SHU� GR-
nar-vos les gràcies per 
avançat i anunciar-vos 
que el pròxim número de 
Carrer sortirà al mes de 
maig amb un dossier es-
pecial sobre les eleccions 

municipals.

Sumar, 
col·laborar
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU

La Model , 40 anys de 
reivindicació veïnal
L’Associació de Veïns i Veïnes de 
l’Esquerra de l’Eixample -que en-
guany fa 40 anys d’existència- de-
dica la portada i l’editorial del seu 
últim butlletí a la històrica reivin-
dicació del barri perquè l’espai 
que ocupa la Model sigui transfor-
mat en un lloc de memòria demo-
cràtica, d’equipaments socials per 
al barri i la ciutat i en un pulmó 
verd per al districte.
Fa 40 anys que el veïnat reivindi-
ca aquest espai i que l’AV treballa 
perquè es tanqui una instal·lació 
envellida i inadequada per aten-
dre correctament la funció educa-
dora i de reinserció social que la 
llei assigna al centres penitencia-
ris. “Per davant de tot” -diu l’as-
sociació veïnal- “posem el respec-
te dels drets humans dels interns. 
És el moment de recordar-ho quan 
funcionaris de presons i educadors 
ens fan arribar la seva inquietud 
davant la manera com s’enstan 
fent les coses”.

La veu de les
associacions

Arboricidi al Parc 

Central del Poblenou

Defensem el verd
Els treballadors i treballadores de Parcs i Jardins, sempre 
incansables, es van tornar a manifestar el passat divendres 13 
de març a la plaça Sant Miquel. Continuen la campanya contra 
el deteriorament del verd públic i denuncien la imparable 
precarietat laboral. Ambdues coses van unides. El govern de CIU 
ha reduït la plantilla en més de 100 treballadors. La qualitat 
del verd urbà està disminuint progressivament als barris, si 
exceptuem el verd de la Barcelona d’aparador. Parcs i Jardins té 
un col·lectiu de treballadors que històricament, i sigui quin sigui 
el color de l’alcaldia, ha lluitat per millorar la qualitat del verd 
S~EOLF�L�SHU�DFRQVHJXLU�OD�GLJQLÀFDFLy�ODERUDO��*UjFLHV�L�IRUoD�

L’Audiència Nacional era el tribunal 
competent per jutjar els fets ocorreguts 
davant del Parlament el 15 de juny de 
2011. Després de deliberar, va decidir 
absoldre tots els acusats menys la 
SHUVRQD�LGHQWLÀFDGD�FRP�OD�TXH�YD�
pintar la jaqueta de Montserrat Tura. 
L’absolució es va basar en que no hi 
havia proves concretes que els acusats 
haguessin exercit personalment cap 
violència. La sentència no va agradar 
alguns grups del Parlament català (en 
concret, CIU, PSC, PP i Ciutadans), 
que van elevar la denúncia al Tribunal 
Suprem amb l’abstenció d’ERC. Perfecto 
de Andrés, el jutge que havia de 
redactar la sentència i que era partidari 
de l’absolució, va ser substituït per un 
altre que ha condemnat els acusats a 
tres anys de presó. Sense escoltar-los ni 
esgrimir cap prova nova. 1.095 dies de 
presó per assistir a una manifestació. 
És una sentència carregada d’ideologia 
i coherent amb la reforma del Codi 
Penal i la llei mordassa. Als diputats 

de les retallades salvatges dels serveis 
públics, que provoquen tant dolor, ningú 
no els jutja. Tenim una democràcia de 
baixa intensitat i de menys qualitat. 
Això no és una condemna. És una causa 
general contra els ciutadans i ciutadanes 
indignats i contra la mobilització social.

Un interessant debat sobre 
urbanisme titulat La Barcelona 
oblidada: de l’avinguda 
Meridiana al riu Besòs ha 
tingut enfeinats durant tot 
un dissabte els representants 
veïnals d’aquesta zona de la 
ciutat. Entre altres activitats es 
va organitzar una taula rodona 
en la qual van participar 
diferents professionals de 
l’urbanisme. La transformació 
de la zona ferroviària entre 
els barris del Clot i Vallbona, 
amb l’estació de la Sagrera 
com a nus de comunicacions 
de tot Catalunya, produirà una 
transformació urbana sense 
precedents que qüestionarà 
el futur del districte de Sant 
Andreu, una part de Sant Martí 

i l’entrada pel nord-est de la 
ciutat, a Nou Barris. Els barris 
afectats, molt tocats per la 
crisi, volen tenir veu en les 
decisions. Un important debat 
veïnal del qual en farem una 
crònica en el pròxim número 
de Carrer.

Residència tancada 

a l’Alchemika

Debat urbanístic

En ple segle XXI una ciutat no pot mantenir 
un monument a un esclavista. Antonio 
López López, marquès de Comillas, va fer 
una gran fortuna venen esclaus a Cuba 
durant el segle XIX. Una plaça situada entre 
O·HGLÀFL�GH�&RUUHXV�L�OD�/ORWMD�GH�%DUFHORQD�
porta el seu nom i conté una estàtua de 
grans dimensions que el lloa. Hi ha hagut 
diferents iniciatives ciutadanes per suprimir 
aquest “homenatge”, però cap alcalde no 
OHV�KD�WLQJXW�HQ�FRPSWH�ÀQV�DYXL��$UD��D�
iniciativa d’ICV-EUiA, la comissió de Cultura 
ha donat un pas endavant, acceptant 
canviar el nom de la plaça pel d’una dona 
que s’hagués destacat per la lluita pels 
GUHWV�VRFLDOV��eV�SRVLWLX��SHUz�pV�LQVXÀFLHQW��
La iniciativa ha d’anar acompanyada de 
la substitució del monument. Per molt 
emprenedor que fos, el marquès de 
&RPLOODV�HUD�XQ�WUDÀFDQW�GH�SHUVRQHV��1R�
mereix cap monument. No n’hi ha prou amb 
l’expulsió de la llista de carrers.

Càstig a la indignació

����VDO]HV�VHUDQ�VDFULÀFDWV�
al Parc Central del Poblenou. 
Alguns d’ells estan malalts 
i d’altres ja morts. Són 
uns arbres de ribera que 
necessiten molta aigua i, tal i 
com van denunciar diferents 
especialistes quan es van 
plantar, no han pogut adaptar-
se. El paisatge transmet una 
enorme tristesa. No hi ha 
previsió immediata de noves 
plantacions. “Quan es pugui”, 
contesta el districte. Jean 
Nouvel, l’arquitecte estrella 
del parc, no va assumir la 

proposta veïnal de Pou del 
Món, però va imposar un tipus 
d’arbre que estava condemnat. 

Un centener de veïnes i veïns 
es van manifestar enmig d’un 
veritable  diluvi el matí del 
passat 14 de març al barri 
del Clot-Camp de l’Arpa per 
reivindicar l’obertura de la 
residència i centre de dia per 
a la gent gran que fa tres anys 
que estan construïts en el solar 
de l’antiga fàbrica Alchemika. 
/D�*HQHUDOLWDW�GLX�TXH�´QR�KL�
ha diners”. No hi ha diners per 
a allò que no volen, diuen els 
veïns. Quan els interessa els 
treuen de sota de les pedres. 
Una residència per a gent  

gran pública buida en un barri 
amb 65.000 habitants i en 
una ciutat amb llargues llistes 
d’espera és una vergonya. Els 
veïns volen l’obertura abans de 
les eleccions.

Antonio López 

l’esclavista

28 de març de 2015

Al casal de barri 
Font d’en Fargues 
(Pedrell, 68)

43 ASSEMBLEA 

GENERAL DE 

LA FAVB

Per un moviment 
veïnal ben fort, 
unes AVV ben vives!

Les delegades i 
delegats de les 
DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�
es reuneixen en 
assemblea per debatre 
el pla de treball de 
l’entitat.

DEBAT 

AMB ELS 

ALCALDABLES

8 de maig de 2015

La Favb organitza 
el tradicional debat 
amb els candidats a 
l’alcaldia de Barcelona. 
(O�YHwQV�L�YHwQHV�
preguntaran als 
alcaldables sobre els 
temes que preocupen 
als barris.
Aviat es concretarà 
l’hora i el lloc.
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El museo del diseño, 

para atrás como los cangrejos
hORACIO CAPEl

geógrafo

La puesta en marcha del Mu-
seo del Diseño de Barcelo-
QD��WDPELpQ�FDOLÀFDGR�FRPR�
Hub del Diseño, ha consti-

tuido un acontecimiento urbano de 
primer orden.

8Q� HGLÀFLR� HPEOHPiWLFR� HQ� XQ�
lugar que también lo es, y de nom-
bre rimbombante: la plaza de las 
Glorias Catalanas. Un museo que 
pretende ser un hito en la activi-
dad museística de Barcelona. Baste 
decir que se han reunido en él los 
contenidos de cuatro colecciones que 
hasta ese momento se exponían de 
forma independiente, como el Mu-
seo Textil (y la Colección Rocamora), 
HO�0XVHR�GH�OD�&HUiPLFD��HO�0XVHR�
de Artes Decorativas, y el Museo de 
$UWHV�*UiÀFDV�

La visita a ese complejo produce 
desazón, por muchos motivos. Ante 
todo por el diseño interno, del que se 
puede decir que es poco amable. Los 
que conocemos el centro comercial 
de las Arenas ya nos hemos acos-
WXPEUDGR� D� VXELU� HVFDOHUDV� PHFi-
nicas diseñadas para dar emoción a 
los visitantes, con profundos vacíos 
a un lado y otro. Lo que aumenta la 
turbación y prepara a los visitantes 
para comprar en los pisos donde uno 
puede andar llano.

La escalera del Hub proporciona 
igualmente emoción a los visitantes. 
Una persona que subía por las esca-
leras y que daba resoplidos de mie-
do, cuando se repuso exclamó, tal 
vez por el recuerdo de las Arenas: 
´£DO�PHQRV� VHUi� IiFLO� UHFRQYHUWLU� HO�
HGLÀFLR�HQ�XQ�FHQWUR�FRPHUFLDOµ�

Sin duda, las escaleras preparan 
para visitar luego unas salas de ex-
posición que a veces son algo oscu-
ras; seguramente para proteger las 
colecciones, pero tal vez demasiado 
oscuras, y sin haber estudiado otras 
DOWHUQDWLYDV�GH�LOXPLQDFLyQ��/RV�iP-
ELWRV�GH�H[SRVLFLyQ�HVWiQ�PDO�GLVWUL-
buidos, y son de visita molesta, y las 
colecciones parecen amontonadas.

OLo que más se lamenta es que para 
realizar este Hub se hayan desmantelado 
varios museos que tenían gran unidad 
en sí mismos y donde las colecciones 
exhibidas eran más comprensibles

Ha muerto el Martínez ¡Que se prepare San Pedro!

NéstOR BOgAjO
lamentable.org, 

11 de febrero de 2015

Lo dijo ayer (10/2/15) su amigo 
Agustí Prats en el tanatorio de San-
cho de Ávila: “Que se prepare San 
Pedro, porque si el Martínez va al 
FLHOR� �TXH� FUHR� TXH� LUi�� SRUTXH� HUD�
EXHQR��OR�KDUi�FRQ�XQD�OLVWD�GH�UHL-
vindicaciones”.

Manuel Martínez -el Martínez- 
no vivió: reivindicó. Presidente his-
tórico de la Asociación de Vecinos de 
Sant Martí de Provençals -una de 
ODV�PiV� FRPEDWLYDV� TXH� KD� SDULGR�
Barcelona-, forjado en la clandesti-
nidad de las Comisiones Obreras y 
el PSUC antifranquistas, sabía que 
su destino era dar la brasa hasta el 
ÀQDO��(O� OXQHV�� \�D� ORV����DxRV��XQ�
FiQFHU� FRQVLJXLy� OR� TXH� QR� KDEtDQ�
logrado en su día sendas anginas de 
pecho. Murió al pie del cañón: había 
dejado la presidencia de la entidad 
vecinal sólo unas semanas antes. 
Cuando su cuerpo enfermo ya no 
DJXDQWDED�PiV�HO�WXWH�

Sant Martí de Provençals era 
en los años setenta del siglo XX un 
barrio dormitorio de plazas polvo-
rientas, servicios que brillaban por 

su ausencia y mal comunicado con 
el centro de Barcelona. Hoy -desde 
hace años, de hecho- es un lugar dig-
no. “Como cualquier otro barrio de 
la ciudad”, le gustaba decir al Mar-
tínez. Él estuvo al frente de la mayo-
ría de las luchas con las que aquella 
generación de hombres y mujeres 
fue capaz de transformar ese pe-
dazo de ciudad: la llegada del me-
tro, la humanización de la rambla 
Guipúscoa, la semicobertura de la 
Gran Via… Y, antes, mucho antes, 
la estrambótica conversión de una 

residencia de la 
Sección Feme-
nina de Falange 
en centro cívico, 
el que hoy aco-
ge, entre otros 
equipamientos, 
la biblioteca que 
lleva el nombre 
del barrio.

Hay una foto 
TXH� OH� GHÀQH�
ELHQ��$Kt�HVWi�HO�
0DUWtQH]��PHJi-
fono en mano, 
dirigiéndose a 
una asamblea 

improvisada en mitad de una ex-
SODQDGD�SROYRULHQWD��(O�SiUDPR��(V�
la plaza de los Porxos, uno de esos 
solares de mierda a los que la gente 
iba a limpiar el coche los domingos 
y que se convertían en lodazales 
cuando llovía un poco. Lugar inhós-
pito al que, pese a todo, los vecinos 
no quisieron renunciar cuando el 
consistorio decidió que era terreno 
HGLÀFDEOH��/D�EDWDOOD�GH�OD�SOD]D�GH�
los Pórticos, el 22 de marzo de 1982, 
forma ya parte de la historia local. 
Aquel día la policía detuvo al Mar-

tínez; hace poco, en noviembre, se 
descubría en la plaza una placa en 
su honor.

El Martínez ha sido un líder per-
sonalista. Cuando hablaba era di-
fícil establecer la frontera entre su 
ÀJXUD��OD�DVRFLDFLyQ��ORV�YHFLQRV�\�HO�
barrio. Hablaba, seguramente, de-
masiado de sí mismo -no tenía abue-
la-. Pero no me cabe duda de que lo 
hacía por orgullo, un orgullo del bue-
no: el que le generaba el saber que 
había contribuido de forma decisiva 
a la mejora de las condiciones de 
vida de un barrio en el que hoy viven 
PiV�GH��������SHUVRQDV��6t�� OH�JXV-
taban los reconocimientos -recibió 
con gusto la Medalla de Honor del 
Ayuntamiento, la Creu de Sant Jor-
di… ¡hasta la Medalla de Honor de 
Plata de la Guardia Urbana!-, pero 
GH� OR�TXH�PiV�SUHVXPtD� �\�EDVWDED�
con dar con él un paseo por el barrio 
para percibirlo- era de esa plaza, de 
HVH�HTXLSDPLHQWR��GH�HVH�VHPiIRUR«

No creo que haya nada después 
de la muerte. Ni equis, ni energía. 
Pero, si vamos a parar a algún lu-
JDU�� VHJXUR� TXH� FXDQGR� ORV� GHPiV�
lleguemos lo hallaremos mejor que 
como lo ha encontrado él.

Néstor Bogajo 
és coautor, 
juntament 
amb Manuel 
Martínez, del 
llibre Sant Martí 
de Provençals, 
de la vila al 
barri (primera 
edició 2010, 
segona edició 
actualitzada, 
2012)

No hay que negar que la idea de 
ese museo del diseño es buena, y 
puede producir orgullo a los barce-
ORQHVHV��TXH�SRGUiQ�SHQVDU��KD\�TXH�
ver cuantas cosas bellas hemos sido 
capaces de diseñar.

(V� YHUGDG� TXH� ORV� PiV� FXOWRV�
echan en falta algunos aspectos, 
FRPR� HO� GLVHxR� JUiÀFR� PRGHUQLVWD�
y todo el del primer tercio del siglo 
XX, y otros que no podemos ahora 
señalar.

6REUH�WRGR��OR�TXH�PiV�VH�ODPHQWD�
es que para realizar este Hub se ha-

yan tenido que desmantelar varios 
museos que tenían una gran unidad 
en sí mismos, y donde las colecciones 
exhibidas adquirían mayor relieve y 
HUDQ�PiV� FRPSUHQVLEOHV��(VRV�PX-
seos pequeños, situados en diferen-
tes lugares de la ciudad, permitían 
exhibir las colecciones con mucha 
PiV� YLVWRVLGDG� \� FDOLGDG�� D� OD� YH]�
que dotaban a diferentes espacios 
urbanos de elementos culturales de 
calidad. También se puede criticar 
la decisión del Foment de les Arts i 
del Disseny (creado como Foment de 
les Arts Decoratives, y cuyo cambio 
de nombre seguramente tiene que 
ver con la idea de creación de este 
HGLÀFLR��GH�DEDQGRQDU�VX�VHGH�HQ�HO�
Convent dels Àngels, en el Raval, 
para trasladarse a este museo en la 
plaza de las Glorias.

Ahora las colecciones parecen 
empequeñecidas y apretadas, en 

espacios demasiado reducidos. Y si 
es cierto que se han reunido en este 
museo un total de 70.000 objetos, es 
evidente que una parte de ellos han 
de quedar almacenados. Al parecer, 
solo pueden exhibirse unos 2.000.

(O�HGLÀFLR�FRQRFLGR�SRSXODUPHQ-
te como la grapadora, no constitu-
ye un buen ejemplo arquitectónico 
para crear el espacio cívico de una 
plaza como las Glorias, convertida 
toda ella en un caos urbanístico. Es 
cierto que la bajada hacia la calle 
%DGDMR]�HVWi�ELHQ�UHVXHOWD�GH�IRUPD�
HVFDORQDGD��DXQTXH�TXL]iV�VH�SRGUtD�
KDEHU� DSURYHFKDGR� PiV� LQWHQVLYD-
mente el espacio. No faltan, desde 
luego, los estanques y una especie 
de canales (tal vez un monumento al 
Rec Comtal), llenos de agua y aho-
ra vacíos, seguramente por razones 
ambientales, concretamente el peli-
gro de los mosquitos y el riesgo del 
dengue. El voladizo que da a la pla-
za de las Glorias fue diseñado pen-
sando en la estructura del espacio 
en el momento de su creación, pero 
es poco adecuado como fachada para 
una plaza.

Con ocasión de la inauguración, 
una autoridad municipal declaró que 
HO�PXVHR�FRQWULEXLUi�D�FRQVROLGDU�HO�
polo cultural de las Glorias, consti-
tuido hasta ahora por el Auditorio, 
el Teatro Nacional y los Encants (!!!). 
Seguramente la cercanía de este úl-
timo espacio “cultural’”es un peligro 
para las colecciones que se almace-
nan en el Museu del Disseny.

Pero la sorpresa llega cuando se 
baja a la cafetería. Tantos siglos de 
diseño para crear un espacio público 
en el que el mostrador y las mesas 
HVWiQ�FRQVWUXLGDV�FRQ�PDGHUDV�YLH-
jas de palets reciclados. Sin citar 
que los asientos son poco cómodos 
y que el ambiente es escasamen-
WH� DJUDGDEOH�� FRPR� WRGR� HO� HGLÀFLR��
Tantos siglos de diseño para llegar 
a esto, nos muestra que vamos como 
ORV�FDQJUHMRV��SDUD�DWUiV�

dANI COdINA

Manuel Martínez habla megáfono en mano a los vecinos
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Portada

ferran fernández

A dos mesos de les eleccions municipals 

del 24 de maig i amb un mapa polític en 

constant moviment, Carrer�UHÁH[LRQD�
sobre la relació entre els diferents 

moviments socials d’àmbit urbà i les 

oportunitats d’acció institucional que 

es poden obrir a la ciutat

Moviments socials i política

jORDI bORjA
urbanista

n resposta a les preguntes que 
em planteja Carrer, aquí van al-
JXQHV� EUHXV� UHÁH[LRQV� VREUH� HO�

GHVFUqGLW�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV�L�HOV�SDUWLWV�
L�OD�WHQVLy�HQWUH�PRYLPHQWV�VRFLRSROtWLFV�
L�HOV�SDUWLWV�G·HVTXHUUHV��8QD�WHQVLy�TXH�
V·H[SUHVVD�DYXL� WDPEp�HQ�HO�jPELW� ORFDO�
L�HOHFWRUDO��8QHV�UHVSRVWHV�FHQWUDGHV�HQ�
HO�EDODQo�TXH�HV�ID�GHOV�FDQYLV�HQ�OD�FLX-
WDW�GH�%DUFHORQD�GHV�GH�OD�WUDQVLFLy�ÀQV�
DUD��,��SULQFLSDOPHQW��HQ�O·HPHUJqQFLD�GH�
QRXV�DFWRUV�SROtWLFV�DUPDWV�G·XQ�PLVVDWJH�
salvador: la nova política��1R� HV�SUHWpQ�
SUHQGUH�SRVLFLy�D�IDYRU�R�HQ�FRQWUD��O·DX-
WRU�VRODPHQW�YRO�FRQWULEXLU�D�XQD� OHFWX-
UD�GH�OD�UHDOLWDW�PHQ\V�FRQIRVD��1R�HVWLF�
VHJXU�QL�GH�VHU�PROW�FODULÀFDGRU�QL�SURX�
REMHFWLX��3HUz�LQWHQWR�VHU�KR�

Crisi del sistema

¢+L� KD� XQD� FULVL� SROtWLFD� GHO� VLVWHPD"�
(YLGHQWPHQW��FULVL�Q·KL�KD�L�pV�VLVWqPLFD��
'HOV� WUHV� SRGHUV� �H[HFXWLXV�� OHJLVODWLXV��
MXGLFDWXUD��� GHOV� SDUWLWV� GRPLQDQWV�� GH�
OHV� SUjFWLTXHV� SROtWLTXHV� IRUPDOV�� GHOV�
SULQFLSLV� TXH� LQIRUPHQ� HO� PDUF� FRQVWL-
WXFLRQDO�� &DXVHV"� /D� LQFDSDFLWDW� GHOV�
SRGHUV�RÀFLDOV�GH�UHVSRQGUH�D�OHV�QHFHV-
VLWDWV�GH�OD�JUDQ�PDMRULD��1R�VDEHQ�R�QR�
YROHQ�DIURQWDU�HOV�SUREOHPHV�G·DYXL� L�QR�
GRQHQ�FDS�VHJXUHWDW�UHVSHFWH�DO�IXWXU��$O�
FRQWUDUL�� SUDFWLTXHQ� SROtWLTXHV� DQWLVRFL-
DOV��DJUHGHL[HQ�HOV�GUHWV� L� OHV� OOLEHUWDWV��
PHQ\VSUHHQ� OHV� DVSLUDFLRQV� QDFLRQDOV��
6yQ�YLVWRV�FRP�XQD�QRVD�L�FRP�XQ�SHULOO��
+DQ�SHUGXW�R�QR�KDQ�FRQTXLVWDW�OD�FRQÀ-
DQoD�L� OD�UHODFLy�DPE�OD�FLXWDGDQLD��,� OD�
PXOWLSOLFDFLy�GH�SULYLOHJLV� L� HOV�PROW�H[-
WHQVRV�L�QRPEURVRV�FDVRV�GH�FRUUXSFLy��OD�
WHQGqQFLD�D�O·DXWRULWDULVPH��OHV�JDQHV�GH�
UHSULPLU� L� OHV�SURYRFDFLRQV�FRQVWDQWV�GH�
JRYHUQV�L�WULEXQDOV��WRW�SOHJDW�KD�GXW�HO�
SDtV�D�XQ�H[WUDRUGLQDUL�PDOHVWDU�� LQGLJ-
QDFLy�L�JDQHV�TXH�PDU[LQ�WRWV�

eV�REYL�TXH�KL�KD�LQVWLWXFLRQV�GHFHQWV�
L� UHVSRQVDEOHV� L� SHUVRQHV� DPE� FjUUHFV�
TXH�PHUHL[HQ�FRQÀDQoD�L�WHQHQ�ERQD�YR-
OXQWDW�� 3HUz� QR� VyQ� HOV� TXH� GHWHUPLQHQ�
HO� FRPSRUWDPHQW� GHOV� JRYHUQDQWV� QL� OD�
LPDWJH�LQVWLWXFLRQDO�

Institucions qüestionades

¢(OV� DMXQWDPHQWV�� L� FRQFUHWDPHQW� HO�
GH� %DUFHORQD�� HVWj� WDPEp� PROW� T�HVWL-
RQDW"� ¢7RWV� HOV� TXH� KL� KDQ� SDUWLFLSDW� R�
FROÃODERUDW� HQ� VyQ� UHVSRQVDEOHV"� 6HJX-
UDPHQW� OHV� LQVWLWXFLRQV� ORFDOV� VyQ� OHV�
TXH�PHQ\V�GHVJDVW�KDQ�VRIHUW�GHV�GH� OD�
WUDQVLFLy��(O�FDV�GH�%DUFHORQD�pV�HVSHFL-
DO�� OD�VHYD�PLWLÀFDFLy�D�SDUWLU�GHOV�DQ\V�
���YD�FRLQFLGLU�DPE�XQD�JUDGXDO�GHJUD-
GDFLy�GH�OHV�SROtWLTXHV�S~EOLTXHV��TXH�HV�
YD�DFFHQWXDU�HQ�HOV������L�HQFDUD�PpV�HQ�
HOV�GDUUHUV�DQ\V��'XUDQW�HOV�DQ\V����YD�
KDYHU�KL� XQD� SDUFLDO� FRLQFLGqQFLD� HQWUH�
OHV� UHLYLQGLFDFLRQV� L� SURSRVWHV� GHOV�PR-
YLPHQWV�L�DVVRFLDFLRQV�SRSXODUV�L�OHV�DF-
WXDFLRQV� XUEDQHV�PXQLFLSDOV�� )LQV� L� WRW�
OHV�JUDQV�REUHV�GHO����YDQ�PDQWHQLU�XQ�
FHUW�FDUjFWHU�FLXWDGj��$OJXQV�EDUULV��HOV�
PpV�FUtWLFV�L�DPE�WUDGLFLy�UHLYLQGLFDWLYD��
YDQ�PDQWHQLU�XQD�WHQVLy�GH�FRQÁLFWH�L�GL-
jOHJ�DPE�O·$MXQWDPHQW�SHU�DFWXDFLRQV�D�
FXUW�R�PLJ�WHUPLQL��3HUz�OHV�JUDQV�REUHV�
YDQ�IDFLOLWDU�XQD�UHODWLYD�DXWRQRPLD�GHOV�
OtGHUV�PXQLFLSDOV�L�GHOV�WqFQLFV�SURMHFWLV-
WHV��DPE�XQ�FHUW�´GHVSRWLVPH�LOÃOXVWUDWµ�

(Q�DTXHVW�SHUtRGH�HV�IRUMD�HO�PLWH�GH�

%DUFHORQD� L� FDO� UHFRQqL[HU� TXH� HV� FUHD�
XQ� HYLGHQW� ´FRQVHQV� FLXWDGjµ�� 3HUz� YDQ�
KDYHU�KL�JUHXV�RPLVVLRQV�L�LQVXÀFLqQFLHV�
TXH� WLQGUDQ�PpV� WDUG�HIHFWHV�SHUYHUVRV��
1R�YD�KDYHU�KL�XQD�SROtWLFD�DFWLYD�GH�VzO�
L�KDELWDWJH�L�YD�KDYHU�KL�XQD�IHEOHVD�HQ�
OD� SROtWLFD� GH� WUDQVSRUWV� FROÃOHFWLXV�� $�
PLWMDQ�DQ\V����OD�FLXWDW�V·KDYLD�FRQYHU-
WLW� HQ� REMHFWH� GHO� GHVLJ� GHOV� SURPRWRUV��
/·DUTXLWHFWXUD� RVWHQWRVD� S~EOLFD� R� SUL-
YDGD�YD�VXEVWLWXLU�HO�XUEDQLVPH�FLXWDGj�
GHO� SHUtRGH� DQWHULRU��/D�SHUPLVVLYLWDW� R�
FRPSOLFLWDW� LQVWLWXFLRQDO� L� O·HVSHFXODFLy�
YLQFXODGD� DO� boom� LPPRELOLDUL� JHQHUD�
XQ�FUHL[HPHQW�ÀFWLFL�TXH�HV�SDJD�FDU��/D�
FLXWDW�WHQGHL[�D�VHU�PpV�H[FORHQW�L�LQVRV-
WHQLEOH��HQ�UHVXP��PHUFDGHULD��(OV�MRYHV�
L�HQ�JHQHUDO�HOV�VHFWRUV�SRSXODUV�FRPHQ-

FHQ�D�VHU�GHVSRVVHwWV�GH�OD�VHYD�FLXWDW��$�
O·LQLFL�GHO�QRX�VHJOH�HO�JRYHUQ�PXQLFLSDO�
YD� RUJDQLW]DU� HO� )zUXP� DO� PDUJH� GHOV�
FLXWDGDQV��YD�SURPRXUH�XQHV�QRUPHV�GH�
FLYLVPH� SUzSLHV� GH� O·H[WUHPD� GUHWD� L� YD��
SDUDOLW]DU�SUjFWLFDPHQW�HOV�PHFDQLVPHV�
SDUWLFLSDWLXV�

3HUz�VL�HQ�HOV�DQ\V����L�LQLFLV�GHOV����
QR� WRW�YD� VHU�SRVLWLX�� HQ�HO�SHUtRGH�SRV-
WHULRU�QR�WRW�YD�VHU�QHJDWLX��/D�WUDQVIRU-
PDFLy�GH�1RX�%DUULV��DOJXQHV�RSHUDFLRQV�
H[SHULPHQWDOV�G·KDELWDWJH��OHV�LQLFLDWLYHV�
FXOWXUDOV�� OD� SUHRFXSDFLy� SHU� OHV� SROtWL-
TXHV� DPELHQWDOV� L� HVSHFLDOPHQW� SHU� OHV�
SROtWLTXHV�VRFLDOV�YDQ�VHU�VRYLQW�DFWXDFL-
RQV�SRVLWLYHV��)RUD�QHJDU�O·HYLGqQFLD�SUR-
FODPDU�TXH�´WRW�V·KD�IHW�FRQWUD�OHV�FODVVHV�
SRSXODUVµ�L�TXH�KD�VLJXW�XQD�FRQWLQXDFLy�
GHO�´SRUFLROLVPHµ�GHO�SHUtRGH�IUDQTXLVWD�

/D�JUDQ�PDMRUD�GHOV�FLXWDGDQV�TXH�KD-
YLHQ�FRQHJXW�OD�FLXWDW�GHOV�DQ\V��������L�
���� FDS�DO�ÀQDO�GHOV� ��� IHLHQ� HQFDUD�XQ�
EDODQo�SRVLWLX�GH�OD�WUDQVIRUPDFLy�GH�OD�

FLXWDW��7DPSRF�QR�IRUD�MXVW�IHU�XQD�DPDO-
JDPD�GH�&L8��36&�L�368&�,&9�(8L$��6L�
Ep�HV�SRW�GLU�TXH�HQ�PROWV�DVSHFWHV�&L8�
L�36&�V·KDQ�DSUR[LPDW�PROW�DO�OODUJ�GHOV�
DQ\V��QR�pV�DL[t�SHU�SDUW�GHOV�FRPXQLVWHV�
L�HOV�VHXV�KHUHXV�,&9�(8L$��0LQRULWDULV�
HQ� HO� JRYHUQ�� KDQ� SURPRJXW� SROtWLTXHV�
FRKHUHQWV� DPE� HOV� VHXV� SURJUDPHV�� XU-
EDQLVPH�DOV�EDUULV�HOV�SULPHUV�DQ\V��-0��
$EDG��� GHVFHQWUDOLW]DFLy�� SDUWLFLSDFLy� L�
DFWXDFLRQV�D�OD�SHULIqULD��-%���SROtWLTXHV�
GH�EHQHVWDU�VRFLDO�LQQRYDGRUHV��/DOL�9LQ-
WUy�L�5LFDUG�*RPj���SROtWLTXHV�DPELHQWDOV�
�,PPD�0D\RO��L�PROWV�DOWUHV�QRPV�HQ�FjU-
UHFV�SROtWLFV�R�SURIHVVLRQDOV��6t�TXH�HV�SRW�
FULWLFDU�HQ�FDQYL�TXH�HO�SDUWLW�HV�YD�FRQ-
FHQWUDU�H[FHVVLYDPHQW�HQ�OD�JHVWLy�PXQL-
FLSDO�L�YD�WHQLU�SRFD�YLVLELOLWDW�SROtWLFD�HQ�
HOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�UHQDL[HQWV�

Noves formes “d’adamisme”

¢&DOHQ�QRYHV� IRUPHV�GH� IHU�SROtWLFD"�/D�
nova política contra la vella�� /D� SURYD�
GH� OD� FULVL� GHO� VLVWHPD� pV� O·HPHUJqQFLD�
GH�QRXV�PRYLPHQWV�SROtWLFV�TXH�HQ�SDUW�
VHPEOHQ�GHVWLQDWV�D�VXEVWLWXLU�R�UHGXLU�OD�
SUHVqQFLD�GHOV�SDUWLWV�ÀQV�DUD�SUHVHQWV�D�
OHV� LQVWLWXFLRQV� GH� EDVH� UHSUHVHQWDWLYD��
$TXHVWV�PRYLPHQWV�HV�FDUDFWHULW]HQ�SHU�
autoproclamar-se portadors de la nova 
política��8QD�OHPD�SRVLWLX�L�EHQ�UHEXW�VL�
HV� Wp�HQ�FRPSWH�TXH�JUDQ�SDUW�GHOV� FLX-
WDGDQV�QR�FRQÀD�HQ�OD�SROtWLFD�LQVWLWXFL-
RQDO� L� HQ� HOV� SDUWLWV� TXH� O·RFXSHQ�� HVSH-
FLDOPHQW�DTXHOOV�TXH�JRYHUQHQ��$TXHVWV�
PRYLPHQWV�� DPE� YRFDFLy� G·HQWUDU� D� OHV�
LQVWLWXFLRQV�� YROHQ� FDQYLDU� HO� IXQFLRQD-
PHQW�GH� OD�SROtWLFD� IRUPDO� L� LQWHQVLÀFDU�
OD�UHODFLy�DPE�OD�FLXWDGDQLD��WUDQVSDUqQ-
FLD�� UHQGLPHQW�GH�FRPSWHV��SDUWLFLSDFLy��
SUHVqQFLD�L�HYHQWXDOPHQW�OLGHUDWJH�HQ�HOV�
PRYLPHQWV�SRSXODUV�L�FLXWDGDQV�L�SULRUL-
WDW�SHU�D�OHV�SROtWLTXHV�VRFLDOV�L�XUEDQHV�
TXH�UHVSRQJXLQ�D�OHV�GHPDQGHV�L�QHFHVVL-
WDWV�GH�OD�FLXWDGDQLD�

(O�GLVFXUV�GH�OD�QRYD�SROtWLFD�pV�VLP-
SjWLF�L�XQD�PLFD�LQJHQX��SURSL�G·XQ�FHUW�
adamisme��FRQYHQoXWV�TXH�OD�KLVWzULD�FR-
PHQoD�DPE�HOOV��6RYLQW�VyQ�LQMXVWRV�UHV-
pecte la vella política��PpV�SHU� LJQRUjQ-
FLD�TXH�SHU�PDOD� IH��1R� FDO� REOLGDU�TXH�
OHV� JHQHUDFLRQV� DQWHULRUV�� OHV� HVTXHUUHV�

KLVWzULTXHV��YDQ�VHU�OHV�GH�OD�UHVLVWqQFLD�
DO�IUDQTXLVPH��OHV�TXH�YDQ�VRUWLU�D�OD�VX-
SHUItFLH�D�SDUWLU�GHOV�DQ\V���� L���� L�YDQ�
LPSXOVDU�HOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�L�OD�OOXLWD�
GHPRFUjWLFD�

/D�nova política�pV�XQD�PDUFD�SXEOL-
FLWjULD�TXH�KD� WLQJXW� q[LW��eV�XQD�ERQD�
PDUFD��3HUz�HQFDUD�QR�FRQHL[HP�HO�SUR-
GXFWH�� (V� FRQIRQ� XQD� YHOOD� SROtWLFD� GH-
FLPRQzQLFD�� OD� SURJUHVVLYD� LQYROXFLy�
FRQVHUYDGRUD� GHO� 362(� L� OD� IDUVD� GHO�
ELSDUWLGLVPH�DFWXDO�DPE�OD�SUjFWLFD�GHOV�
PLOLWDQWV� GHO� DQWLIUDQTXLVWHV� TXH� YDQ�
OOXLWDU�HQ�OD�WUDQVLFLy�L�DPE�DTXHOOV�TXH�
KDQ�WLQJXW�XQ�FRPSRUWDPHQW�GLJQH�HQ�XQ�
PRPHQW� R� DOWUH� D� OHV� LQVWLWXFLRQV�� &RQ-
IURQWDU� L� JHQHUDU� IUDFWXUHV� HQWUH�YHOOD� L�
QRYD�SROtWLFD�LGHQWLÀFDGD�DPE�´YHOOV�L�MR-
YHVµ��R�HQWUH�PLOLWDQWV�GH�SDUWLW�R�TXH�KDQ�
WLQJXW�DOJXQD�UHVSRQVDELOLWDW�HQ�DMXQWD-
PHQWV�R�D�OD�*HQHUDOLWDW�L�PLOLWDQWV�SXUV�
QR�FRQWDPLQDWV�SHU�OHV�SROtWLTXHV�LQVWLWX-
FLRQDOV�pV�VXwFLGD��¢7RW�HO�TXH�V·KD�IHW�KD�
HVWDW�QHJDWLX��XQD�́ WUDwFLyµ��FRP�KD�HVFULW�
XQ�GLULJHQW�GH�3RGHPRV�"

/D�QRYD�SROtWLFD�ÀQV�DUD�KD�GHVHQYROX-
SDW�XQ�GLVFXUV�PROW�FHQWUDW�HQ�T�HVWLRQV�
SURFHGLPHQWDOV�� FRVD�PROW� LPSRUWDQW�� MD�
TXH�VHQVH�LQVWUXPHQWV�QR�HV�IDQ�FDQYLV��
3HUz�OD�SUHJXQWD�pV��¢LQVWUXPHQWV�SHU�IHU�
TXq"�3HU�FDQYLDU�OHV�LQVWLWXFLRQV�V·KD�GH�
VDEHU�TXq�HV�YRO�IHU�L�GRPLQDU�HOV�PHFD-
QLVPHV� L�SURFHGLPHQWV� H[LVWHQWV��6RYLQW�
HV� WURED�D� IDOWDU�XQ� FRQHL[HPHQW� VXÀFL-
HQW� GH� OHV� FDXVHV� UHDOV� GHOV� PDOV� H[LV-
WHQWV�L�GHO�IXQFLRQDPHQW�L�OHV�OLPLWDFLRQV�
GH�OHV�LQVWLWXFLRQV�D�OHV�TXDOV�V·KL�DUULED�

eV�OzJLF��QR�pV�XQD�FUtWLFD��OD�nova po-
lítica�QR�FRQHL[�SHU�GLQWUH�OHV�SROtWLTXHV�L�
OHV�LQVWLWXFLRQV��3RGUHP�DYDOXDU�OD�TXDQ�
HV�WUREL�OD�UHVLVWqQFLD�GH�OD�UHDOLWDW��3HUz�
Vt�TXH� FDO� FRPEDWUH�HO� VHFWDULVPH� L� O·DU-
URJjQFLD�G·XQV�L�DOWUHV��6L�HV�YRO�JXDQ\DU�
FDO� FRQVWUXLU� HO� FLVWHOO� DPE�YtPHWV� YHOOV�
L�QRXV��SHUz�IRUWV��$SUHQGUH�HOV�XQV�GHOV�
DOWUHV�� (QV� FDO� XQ� EORF� VRFLDO� L� SROtWLF�
DPE�PROWHV�YHXV��GLYHUVHV�PHPzULHV�L�LO�
OXVLRQV�FRPSDUWLGHV�

Candidatures populars

Carrer� HP� SODQWHMD� XQD� DOWUD� T�HVWLy��
XQD�RSLQLy�VREUH�OHV�´FDQGLGDWXUHV�FLXWD-
GDQHV�L�G·XQLWDW�SRSXODUµ�L�HO�VXSRVDW�ULVF�
GH�´FLXWDGDQLVPHµ��0HUHL[HQ�XQD�UHVSRV-
WD�PpV�jPSOLD��6RODPHQW�XQ�FRPHQWDUL��
OHV� FDQGLWDWXUHV� FLXWDGDQHV� SODQWHJHQ�
WHPHV� ORFDOV�� VRYLQW� EjVLFV� L�PROW� SHUWL-
QHQWV��SHUz�QR�WLQF�FODU�TXH�GLVSRVLQ�G·XQ�
FRQHL[HPHQW� VXÀFLHQW� GHOV� IDFWRUV� FDX-
VDOV� L�GHOV� LQVWUXPHQWV�TXH�HV�UHTXHUHL-
[HQ�SHU�DIURQWDU�ORV��6L�JRYHUQHQ��SRGHQ�
OLPLWDU�VH� D� SODQWHMDU�VH� REMHFWLXV� HOH-
PHQWDOV�SURSLV�G·XQD�DVVRFLDFLy�GH�YHwQV��
6REUH�HO�´FLXWDGDQLVPHµ��pV�XQ�FRQFHSWH�
DUPD� SHU� GLVSDUDU� FRQWUD� O·HVSHFLÀFLWDW�
dels drets de les classes populars en nom 
G·XQD� ´OOXLWD� GH� FODVVHVµ� DEVWUDFWD�� /D�
OOXLWD� SHU� OD� GHPRFUjFLD� FLXWDGDQD� pV� D�
OD�YHJDGD�VRFLDO��SHU�FRQTXHULU�HOV�EpQV�L�
VHUYHLV�LQGLVSHQVDEOHV�SHU�H[HUFLU�OD�FLX-
WDGDQLD��OD�GHPRFUDWLW]DFLy�SROtWLFD�GH�OHV�
LQVWLWXFLRQV�ORFDOV�L�O·H[SUHVVLy�GH�OHV�DV-
SLUDFLRQV�L�GH�OD�YROXQWDW�WUDQVIRUPDGRUD�
GHOV� DFWXDOV� PRGHOV� VRFLDOV�� HFRQzPLFV��
FXOWXUDOV�� HFROzJLFV� L� SROtWLFV�� SHU� DFRQ-
VHJXLU�FRWHV�DOWHV�GH� OOLEHUWDW� L� LJXDOWDW��
(O�PRWRU�G·DTXHVW�SURFpV�pV�HO�PRYLPHQW�
VRFLDO�GH�EDVH�SRSXODU��(O�FLXWDGDQLVPH��
VL�HV�YRO�IHU�VHUYLU��pV�XQ�REMHFWLX�SURSL�GH�
OHV�FODVVHV�WUHEDOODGRUHV�TXH�SDWHL[HQ�XQ�
GqÀFLW�GH�FLXWDGDQLD�

Barcelona i la nova política

E

O6L�HV�YRO�JXDQ\DU�FDO�
FRQVWUXLU�HO�FLVWHOO�DPE�
YtPHWV�YHOOV�L�QRXV��SHUz�
YtPHWV�IRUWV��L�DSUHQGUH 
els uns dels altres

DAnI CODInA
El 15M va interpel·lar les institucions per denunciar la “vella política”
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jORDI bORjA
urbanista

RYLPHQWV� L� RUJDQLW]DFLRQV� VRFL-
DOV�� SDUWLWV� L� LQVWLWXFLRQV�� VyQ�
VRYLQW� REMHFWH� GH�GHVFRQÀDQoD� R�

UHEXLJ�HQWUH�HOV�XQV�L�HOV�DOWUHV��(Q�PROWV�
FDVRV�WHQHQ�LQWHUHVVRV��REMHFWLXV�L�YDORUV�
GLIHUHQWV� L�FRQWUDGLFWRULV��3HUz�HQ�PROWV�
G·DOWUHV� IRUD� OzJLF� TXH� HV� GRQHVVLQ� PR-
PHQWV�GH�FRQÁXqQFLD��HVSDLV�GH�GLjOHJ� L�
FRRUGLQDFLy��XQLWDW�LQFO~V��SHU�DFRQVHJXLU�
REMHFWLXV� SROtWLFV�� VLJXLQ� SHU� RSRVDU�VH�
DO�SRGHU� FRP�SHU�SDUWLFLSDU� R� LQÁXLU� HQ�
GHWHUPLQDGHV� HVWUXFWXUHV� SROtWLTXHV�� 2�
SURPRXUH� FDQYLV� UDGLFDOV�� (QV� UHIHULP�
SULQFLSDOPHQW�D� OHV� IRUFHV�G·HVTXHUUHV�R�
SURJUHVVLVWHV��TXH�WHQHQ�FRP�D�PDUF�UHIH-
UHQFLDO�HOV�LQWHUHVVRV�L�DVSLUDFLRQV�GH�OHV�
PDMRULHV�VRFLDOV�L�HQ�HVSHFLDO�OHV�FODVVHV�
SRSXODUV�L�WUHEDOODGRUHV�

Els moviments socials

(OV� PRYLPHQWV� VRFLDOV� KDQ� HVGHYLQJXW�
FXOWXUDOV� �LGHROzJLFV�� L� SROtWLFV� L� KDQ� UD-
GLFDOLW]DW�HO�FRPSRQHQW�FUtWLF��'HVFRQÀHQ�
GH� OHV� JUDQV� RUJDQLW]DFLRQV� VRFLDOV� FRP�
HOV�VLQGLFDWV�PDMRULWDULV��FRQVLGHUDWV�FRP�
D�´LQWHJUDWV�HQ�HO�VLVWHPDµ��UHEXWJHQ�HOV�
SDUWLWV�SROtWLFV�WDQFDWV�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�L�
FzPSOLFHV�GH�OHV�SROtWLTXHV�S~EOLTXHV�L�HV-
SHUHQ�DUULEDU�R�DVVHWMDU� OHV� LQVWLWXFLRQV�
SHUTXq�´KL�HQWUL�OD�FLXWDGDQLDµ�

7HQHQ�OD�JUDQ�YLUWXW�GH�OD�LQQRYDFLy��
OD�OOLEHUWDW�GH�SUHQGUH�LQLFLDWLYHV�GH�WRWD�
PHQD��QR� WHQHQ�JDLUHEp�UHV�D�FRQVHUYDU�
L��SHU�WDQW��UHV�D�SHUGUH��6RYLQW�VyQ�PR-
YLPHQWV�H[SUHVVLXV��R�IDEULFDQWV�G·LGHHV��
SURGXFWRUV� GH� SURWRWLSV�� SURWDJRQLVWHV�
G·LQWHUYHQFLRQV� H[HPSODUV�� (Q� PpV� R�
PHQ\V�JUDX�IDQ�GH�think tanks��VyQ�SUR-
PRWRUV�G·DFFLRQV�FROÃOHFWLYHV��1R�VHPSUH�
SRGHQ� PDQWHQLU� OD� FRQWLQXwWDW�� SHUz� Vt�
SURPRXUH� FDPSDQ\HV� D� OHV� TXDOV� V·KL�
DIHJHL[HQ�DOWUHV�FROÃOHFWLXV�L�ÀQV�L�WRW�DO-
JXQHV�JUDQV�RUJDQLW]DFLRQV�VRFLDOV�L�SROt-
WLTXHV��(OV�PRYLPHQWV�VRFLDOV� IXQFLRQHQ�
DPE�FROÃOHFWLXV�HQ�JHQHUDO�QR�´SURIHVVLR-
QDOVµ�� WHQGHL[HQ�D� IRUPHV�G·RUJDQLW]DFLy�
SRF�MHUjUTXLFD�L�VRYLQW�DVVHPEOHjULD��TXH�
IDFLOLWD� PpV� OD� PRELOLW]DFLy� TXH� O·RUJD-
QLW]DFLy�IRUPDO�L�SHUPDQHQW��3HUz�SRGHQ�
FRQWULEXLU�R� IDFLOLWDU� OD�FRQVWUXFFLy�G·RU-
JDQLW]DFLRQV�VRFLDOV��SROtWLTXHV�R�FHQWUHV�
G·LGHHV�TXH� �PDQWHQHQ�HO� IRF�GHOV�REMHF-
WLXV�WUDQVIRUPDGRUV�

1R� VHPSUH� pV� DL[t�� KL� KD�PRYLPHQWV�
VRFLDOV�TXH�HVFODWHQ�SHU�PRWLXV�FRQMXQWX-
UDOV�L�GHVSUpV�GHVDSDUHL[HQ�L�SRWVHU�PpV�
WDUG�UHDSDUHL[HQ��R�FRQWULEXHL[HQ�D�UHIRU-
oDU�D�RUJDQLW]DFLRQV�IRUPDOV��(O�OLGHUDWJH�
HQ�PROWV� FDVRV�SRW�DGTXLULU�XQ� FDUjFWHU�
PROW� SHUVRQDOLW]DW� SHU� FRPSHQVDU� OD� IH-
EOHVD�GH�O·HVWUXFWXUD�RUJjQLFD�

Les organitzacions socials

/HV� RUJDQLW]DFLRQV� VRFLDOV� YLXHQ� HQ� HOV�
PDWHL[RV� DPELHQWV� L� WHQHQ� �HQ� WHRULD�
DOPHQ\V�� REMHFWLXV� VLPLODUV� D� GHWHUPL-
QDWV�QRXV�R�YHOOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV��(Q�
DOJXQV� FDVRV� WHQGHL[HQ� D� DSURSDU�VH� R�
TXDVL� HV� FRQIRQHQ� HQ� OD� SUjFWLFD� �SHU�
H[HPSOH�� SODWDIRUPHV� R� FRRUGLQDGRUHV�
WHUULWRULDOV�L�DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV���3HUz�
OHV� JUDQV� RUJDQLW]DFLRQV�� FRP� HOV� VLQGL-
FDWV�� VyQ� LQHYLWDEOHPHQW� ´SHVDGHVµ�� pV�
LQHYLWDEOH�TXH�JHQHULQ�XQ�DSDUHOO�´EXUR-
FUjWLFµ�SHU�JHVWLRQDU�XQD�PDVVD�FRQVLGH-
UDEOH�GH�SHUVRQHV�TXH�UHFODPHQ�VHUYHLV��
+DQ�GH�UHLYLQGLFDU�L�QHJRFLDU�HQ�GHIHQVD�
GHOV�VHXV�DVVRFLDWV��GLVSRVDU�G·HTXLSV�WqF-
QLFV�� JHVWLRQDU� HTXLSDPHQWV�� HVWDU� SUH-
VHQWV�HQ�OHV�LQVWLWXFLRQV�HVSHFLDOLW]DGHV�R�
HQ�RUJDQLVPHV�PL[WHV��1R�WHQHQ�O·DJLOLWDW�
GHOV�PRYLPHQWV�L�GHOV�FROÃOHFWLXV�UHODWLYD-
PHQW�UHGXwWV�R�FHQWUDWV�HQ�XQD�WHPjWLFD�
HVSHFtÀFD��4XDQ�KDQ�GH�SUHQGUH�LQLFLDWL-
YHV� R� SRVLFLRQV� QR� HVWULFWDPHQW� SUzSLHV�
KDQ�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�SURV�L�FRQWUHV��VHU�
HQWHVRV�SHU�OD�VHYD�EDVH�KHWHURJqQLD��TXH�

YRO�VHUYHLV� L�DFRQVHJXLU�DOJXQV�DYDQWDW-
JHV�LPPHGLDWV�R�QR�SHUGUH·OV�

/D�PRELOLW]DFLy�pV�XQ�LQVWUXPHQW�SHU�
IRUoDU�OD�QHJRFLDFLy��́ )HP�YDJD�SHU�IRUoDU�
D�OD�EXUJHVLD�D�QHJRFLDUµ�YD�GLU�6DOYDGRU�
6HJXt��HO�1RL�GHO�VXFUH��D�OD�FRQFHQWUDFLy�
DVVHPEOHD�GH�OD�0RQXPHQWDO�ID�XQ�VHJOH��
6yQ� FRQVHUYDGRUHV� SHUTXq� KDQ� GH� FRQ-
VHUYDU� OHV� FRQTXHVWHV� REWLQJXGHV� L� SUR-
PRXHQ� FDQYLV� PROW� OHQWDPHQW�� H[FHSWH�
HQ�PRPHQWV�H[FHSFLRQDOV��(V�FRQVLGHUHQ�

´SURIHVVLRQDOVµ� L� YHXHQ� HOV� PRYLPHQWV�
VRFLDOV� FRP� D� VLPSjWLFV�� LPSHUWLQHQWV�
L�VRYLQW�ÁRU�G·XQ�GLD��/D�UHODFLy�L� OD�FRO�
ODERUDFLy� DPE� HOV�PRYLPHQWV� VRFLDOV� pV�
SRVVLEOH�� HVSHFLDOPHQW� DPE� &&22�� TXH�
Wp�HQ�HO�VHX�$'1�HO�FDUjFWHU�GH�PRYLPHQW�
VRFLRSROtWLF��3HUz�VHPSUH�TXH�FDGDVF~�HQ-
WHQJXL�OD�UDy�GH�VHU�GH�O·DOWUH��OHV�SRWHQFL-
DOLWDWV�L�OHV�OLPLWDFLRQV��WDQW�GHOV�XQV�FRP�
GHOV�DOWUHV�

Els partits polítics

(OV� SDUWLWV� SROtWLFV� VyQ� O·LQVWUXPHQW� GH�
OD� SDUWLFLSDFLy� HQ� OD� SROtWLFD� IRUPDO� SHU�
OD� YLD� HOHFWRUDO�� 7HQGHL[HQ� D� DXWROHJLWL-
PDU�VH�FRP�HOV�SURWDJRQLVWHV�GH�OD�GHPR-
FUjFLD�L�SUHWHQHQ�PRQRSROLW]DU�O·HVFHQDUL�
SROtWLF�L�PHGLjWLF��0ROWV�SDUWLWV�VyQ�IRQD-
PHQWDOPHQW� OD� VXPD�GH� FjUUHFV�HOHFWHV��
FROÃODERUDGRUV� L� DSDUHOOV� SROtWLF�EXURFUj-
WLFV�SHU�PDQWHQLU�HOV�OOLJDPV�LQWHUQV�L�IHU�
GH�PDTXLQjULD�HOHFWRUDO�

(Q�DTXHVWV�FDVRV��HOV�DGKHUHQWV�VyQ�R�
Ep�DVSLUDQWV�D� LQWHJUDU�VH�HQ� O·DSDUHOO�R�
DFFHGLU� DOV� FjUUHFV� S~EOLFV�� R� Ep� IRUPHQ�
SDUW� G·XQD� ´FOLHQWHODµ� TXH� HVSHUD� EHQH-
ÀFLDU�VH� G·DOJXQV� SULYLOHJLV� R� WUREDU� XQ�
JUXS�GH�FRQYLYqQFLD�

(OV� SDUWLWV� DPE� YRFDFLy� WUDQVIRUPD-
GRUD�� SHU� HQWHQGUH·QV�� HOV� G·HVTXHUUHV�
R� UDGLFDOV�� WHQHQ� HQ� FDQYL� OD� QHFHVVLWDW�

G·DUUHODU�VH� HQ� HOV� WHL[LWV� VRFLDOV�� SDUWL-
FLSDU��UHFOXWDU� L�ÀQV� L� WRW� OLGHUDU�DOJXQV�
PRYLPHQWV� L� RUJDQLW]DFLRQV� VRFLDOV�� 3HU�
XQD� UDy� PROW� HOHPHQWDO�� /HV� HOHFFLRQV�
QR� VRODPHQW� HVWDQ� FRQGLFLRQDGHV� SHU� OD�
OHJLVODFLy� HOHFWRUDO� L� OD� LQÁXqQFLD� GHOV�
PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�L�GH�OD�SXEOLFLWDW�
ÀQDQoDGD�SHOV�JUXSV�HFRQzPLFV��+L�KD�XQ�
DOWUH�FRQGLFLRQDQW�SVLFR�VRFLDO��O·HOHFWRU�R�
electora estan sols, els votants estan ato-
PLW]DWV��HOV�TXH�VH�VHQWHQ�PLOLWDQWV�G·XQD�
FDXVD�SRGHQ�VHQWLU�VH�IRUWV�HQ�XQ�jPELW�
FROÃOHFWLX��SHUz�QR�pV�HO�FDV�GH�OD�PDMRULD��
+L�KD�XQD�WHQGqQFLD�DO�FRQVHUYDGRULVPH��
H[FHSWH�HQ�PRPHQWV�GH�FULVL�R�GH�SURIXQG�
PDOHVWDU�

(OV�SDUWLWV�TXH�FRQVLGHUHQ�~QLFDPHQW�
YjOLGD� OD�SROtWLFD� LQVWLWXFLRQDO�YHXHQ�HQ�
HOV� PRYLPHQWV� VRFLDOV� GHVRUGUHV� DYXL� L�
DPHQDFHV�´WRWDOLWjULHVµ�GHPj��chavisme, 
DXWRJHVWLy��VL�DUULEHVVLQ�D�JRYHUQDU�

(OV� SDUWLWV� TXH� SUHWHQHQ� FDQYLDU� OHV�
HVWUXFWXUHV�VRFLDOV�L�HFRQzPLTXHV��HO�VLV-
WHPD�SROtWLF� L� HOV� YDORUV� GRPLQDQWV�KDQ�
G·DUUHODU�VH� L� FRQWULEXLU� D� PRELOLW]DU�VH�
DOV� VHFWRUV� GH� OD� VRFLHWDW� TXH� SUHWHQHQ�
UHSUHVHQWDU��3HU� WDQW�� IRUD� OzJLF�TXH�HV-
WDEOHL[LQ�OOLJDPV�DPE�PRYLPHQWV�L�RUJD-
QLW]DFLRQV�VRFLDOV��eV�SRVVLEOH��VRYLQW�HV�
GyQD�� SHUz� QR� pV� DXWRPjWLF�� (OV� SDUWLWV�
DPE�UHSUHVHQWDFLy�HOHFWRUDO�WHQGHL[HQ�D�
FRQFHQWUDU�OD�VHYD�DFWLYLWDW�SULQFLSDO�HQ�
OHV�LQVWLWXFLRQV��VLJXLQ�OHV�DVVHPEOHHV�OH-
JLVODWLYHV�L�GH�FRQWURO��HOV�JRYHUQV�R�DOWUHV�
HQWLWDWV�L�RUJDQLVPHV��3RGHQ�LQÁXLU��PpV�
R�PHQ\V��HQ�OHV�GHFLVLRQV�TXH�DIHFWHQ�DO�

FRQMXQW�GH�OD�VRFLHWDW��7DPEp�pV�XQ�PLWMj�
G·REWHQLU� LQJUHVVRV� SHU�PDQWHQLU� O·RUJD-
QLW]DFLy�SURIHVVLRQDOLW]DGD�L�HOV�FRVWRV�GH�
OHV�HOHFFLRQV��&DO�WHQLU�HQ�FRPSWH�TXH�HOV�
SDUWLWV� IRUWV�QHFHVVLWHQ�XQD�PDTXLQjULD�
D�PDQWHQLU�L�VRYLQW�HV�GRQHQ�WHQGqQFLHV�
D�OD�DXWRUUHSURGXFFLy�GHOV�HOHFWHV��TXH�HQ�
PROWV�FDVRV�HVGHYHQHQ�SURIHVVLRQDOV�́ LQV-
WLWXFLRQDOLW]DWVµ�

(Q� UHVXP�� OD� UHODFLy� HQWUH� SDUWLWV�
SROtWLFV� L� PRYLPHQWV� VRFLDOV� pV� TXH� HV�
QHFHVVLWHQ� L� TXH� FRQYp� TXH� V·LQÁXHL[LQ�
P~WXDPHQW�� 3HUz� WDPEp� D� FXUW� WHUPLQL�
HV� PDQLIHVWHQ� IRUPHV� L� LQWHUHVVRV� FRQ-
WUDGLFWRULV�HQ�HO�GLD�D�GLD��eV�GHVLWMDEOH�
FRQVWUXLU�HO�PDUF�G·XQD�SURSRVWD�SROtWLFD�
DOWHUQDWLYD�FRP~��FRP�FRUUHVSRQ�HQ�XQD�
qSRFD�GH�FDQYL�

Les institucions

/HV�LQVWLWXFLRQV�VyQ�SHU�GHÀQLFLy�FRQVHU-
YDGRUHV�� OD� TXDO� FRVD�QR� YRO� GLU� TXH� WRW�
O·HQWUDPDW� VLJXL� FRQWUDUL� D� OD� GHPRFUj-
FLD��7DPSRF�QR�YRO�GLU�TXH�VLJXLQ�LPPR-
ELOLVWHV��QL�HQ�HO�VHX�IXQFLRQDPHQW�QL�HQ�
OHV�VHYHV�DFWLYLWDWV��+L�KD�XQD�IRUWD�WHQ-
GqQFLD�D�IXQFLRQDU�VHJRQV�OHV�UHJOHV�L�OHV�
LQqUFLHV�HVWDEOHUWHV�� L�HOV�FDQYLV�IRUPDOV�
WUREHQ�UHVLVWqQFLHV�LQWHUQHV��6L�HV�WUDFWD�
GH�PRGLÀFDU�OHV�HVWUXFWXUHV�RUJjQLTXHV��
HOV�SURFHVVRV�SROtWLFV�L�DGPLQLVWUDWLXV�SR-
GHQ�VHU�FRPSOLFDWV�L�OODUJV��0RGLÀFDU�OHV�
SROtWLTXHV�HQ�WHRULD�pV�PpV�VLPSOH��SHUz�
WDPEp�FDO�FRPSWDU�DPE�HOV�FRPSURPLVRV�
DGTXLULWV�� OHV�SUHVVLRQV�GHOV�TXH�HV�FRQ-
VLGHUHQ� DIHFWDWV� �TXH� WHQHQ� DOLDWV� HQWUH�

M

Moviments i partits polítics 

en un procés de revolució democràtica

O(O�VXEMHFWH�GH�OD�UHYROXFLy�
GHPRFUjWLFD�SRW�VHU�
XQ�EORF�GH�PRYLPHQWV��
RUJDQLW]DFLRQV��SDUWLWV 
L�VHFWRUV�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV

AnDREA mInguIllOn
Els moviments socials han radicalitzat el component crític i esperen que la ciutadania “entri” a les institucions
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HOV� FjUUHFV� SROtWLFV� L� WqFQLFV�� L� OHV� UH-
VLVWqQFLHV�TXDQ�HV�WUDFWD�GH�SURPRXUH�
LQQRYDFLRQV�

/HV� QRUPHV� V·XWLOLW]HQ� SHU�PDQWH-
QLU�L�UHSURGXLU�HO�PRGHO�SROtWLF�L�VRFLDO�
L�HVWDQ�OHJLWLPDGHV�SHU�O·(VWDW�GH�GUHW�
WDO� FRP� V·KD� LQWHUSUHWDW� ÀQV� DUD�� (Q�
alguns casos poden ser favorables als 
FDQYLV��SHU�H[HPSOH��HQ�UHODFLy�DO�GUHW�
D�O·KDELWDWJH�TXH�HV�WURED�D�OD�&RQVWL-
WXFLy��� HQ� G·DOWUHV� SRGHQ� GRQDU� OORF� D�
FRQÁLFWHV� MXUtGLFV� �SHU� H[HPSOH�� VL� HV�
FRQVLGHUD� TXH� O·$MXQWDPHQW� QR� Wp� OHV�
FRPSHWqQFLHV��

/HV�LQVWLWXFLRQV�WHQHQ�XQ�RULJHQ�GH-
PRFUjWLF�SHU�OD�YLD�GHO�VXIUDJL�XQLYHU-
VDO��SHUz�MD�KHP�YLVW�TXH�OHV�HOHFFLRQV�
�TXH�FDO�UHVSHFWDU��MD�TXH�VXSULPLU�OHV�
IRUD�SLWMRU��WHQHQ�PROWHV�OLPLWDFLRQV�L�
QR�VHPSUH�H[SUHVVHQ�OHV�YROXQWDWV�FLX-
WDGDQHV�

3HUz�OHV�LQVWLWXFLRQV��SHU�VHU�SOHQD-
PHQW�GHPRFUjWLTXHV��KDQ�GH�GHVHQYR-
OXSDU�SROtWLTXHV�S~EOLTXHV�HQ�IDYRU�GH�
OHV� PDMRULHV�� UHGXLU� OHV� GHVLJXDOWDWV�
VRFLDOV� L�DXJPHQWDU�HOV�jPELWV�GH� OOL-
EHUWDW��GH�VROLGDULWDW�L�GH�SDUWLFLSDFLy��
/D�IRUoD�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV�HV�EDVD�HQ�
O·H[LVWqQFLD� G·XQ� FHUW� FRQVHQV� VRFLDO�
TXH� FRQVLGHUD� OHJtWLP� TXH� V·DSOLTXLQ�
QRUPHV� L�DFWXDFLRQV�TXH�DIHFWLQ�SRVL-
WLYDPHQW�DO�FRQMXQW�GH� OD�FLXWDGDQLD��
3HUz��¢HV�SRGHQ�FDQYLDU�OHV�SROtWLTXHV�
TXH�DIHFWLQ�GUHWV�L�FRPSHWqQFLHV�HQ�HO�
PDUF�LQVWLWXFLRQDO�H[LVWHQW"

Conclusió

/D�GHPRFUjFLD�pV�XQ�SURFpV��L�HQ�qSR-
TXHV� GH� FDQYLV� DTXHVW� SURFpV� H[LJHL[�
QRYHV� IRUPHV�� QRYHV� SROtWLTXHV�� QRXV�
GUHWV��/·(VWDW�GH�GUHW�pV�DOHVKRUHV�XQ�
obstacle, cal reformar-lo, en alguns as-
SHFWHV� UDGLFDOPHQW�� ,� V·KD� IRUPDW� XQ�
HQWUDPDW� G·LQWHUHVVRV� HQWUH� OHV� LQVWL-
WXFLRQV�L�HO�SHUVRQDO�TXH�OHV�RFXSD�TXH�
SRW�UHVLVWLU�VH�DO�FDQYL�

eV� D� GLU�� SRW� QR� KDYHU�KL� PDMRULD�
LQVWLWXFLRQDO� IRUPDGD� SHU� XQD� SDUW�
GHOV� FjUUHFV� HOHFWHV� L� GHOV� FRVVRV� GH�
O·(VWDW� �MXGLFDWXUD�� IRUFHV� DUPDGHV��
DOWD� EXURFUjFLD�� HWF��� TXH� QR� DFFHSWD�
XWLOLW]DU�HOV�SURFHGLPHQWV�L�HOV�LQVWUX-
PHQWV� SUHYLVWRV� SHU� DOV� � FDQYLV� TXH�
UHFODPD� OD� VRFLHWDW�� (Q� DTXHVW� FDV��
OD�GHVREHGLqQFLD�FLYLO�R� OD� LQVXUUHFFLy�
FLXWDGDQD��TXH�SRW�VHU�SDFtÀFD��QR�VR-
ODPHQW� pV� XQ� GUHW�� eV� XQD� H[LJqQFLD�
GHPRFUjWLFD�

(V� WUDFWD�� GRQFV�� GH� UHYROXFLy� GH-
PRFUjWLFD�� ¢4XLQ� pV� HO� VXEMHFWH"� 6H-
JXUDPHQW�� XQ� EORF� GH� PRYLPHQWV��
RUJDQLW]DFLRQV�� SDUWLWV� L� VHFWRUV� GH�
OHV� LQVWLWXFLRQV� TXH� VXSHULQ� OHV� FRQ-
WUDGLFFLRQV� HQWUH� HOOV� L� WDPEp� OHV� KH-
WHURJHQHwWDWV� LQWHUQHV�VREUH�XQHV�ED-
VHV�FRPXQHV��$TXHVW�EORF�VXSRVD�XQD�
QRYD�&DUWD�GH�GUHWV�GHOV�FLXWDGDQV��HO�
FDUjFWHU�S~EOLF�GHOV�EpQV�FRPXQV�SHU�
JDUDQWLU� HOV� GUHWV�� XQD� RUJDQLW]DFLy�
SROtWLFD� TXH� UHFRQHJXL� HOV� SREOHV� TXH�
V·DGKHUHL[LQ� DO� QRX� PRGHO� G·(VWDW� L�
XQD�JHVWLy�S~EOLFD�QR�HVWDWDOLVWD��pV�D�
GLU��QR�PRQRSROLW]DGD�SHU�XQD� FODVVH�
SROtWLFD� L� EXURFUjWLFD�� QL� SHOV� SDUWLWV�
SROtWLFV�

Sobre aquestes bases no solament 
HV� SRW� GHPRFUDWLW]DU� OD� GHPRFUjFLD�
PROW� GHÀFLWjULD� DFWXDO�� WDPEp� HV� SR-
GHQ�FUHDU�HOV�LQVWUXPHQWV�SHU�DSOLFDU�
SROtWLTXHV� WUDQVIRUPDGRUHV� TXH� UHV-
SRQJXLQ�D�OD�FULVL�SROtWLFD��VRFLDO��HFR-
QzPLFD��HFROzJLFD�L�FXOWXUDO�

Independents, autònoms i plurals
lluíS RAbEll
president de la favb

DL� QR� KD� DFDEDW� G·HQWHQGUH� OD�
QDWXUDOHVD�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO��
$PE�PRPHQWV�PpV� GLDORJDQWV� L�

DOWUHV�GH�PpV�FULVSDWV��HO�JRYHUQ�GH�;D-
YLHU�7ULDV�KD�YLVW�OD�)DYE�FRP�XQD�´IRUoD�
G·RSRVLFLyµ�L��VRYLQW��KD�FRQVLGHUDW�TXH�OD�
QRVWUD�DFFLy�HVWDYD�FRPDQGLWDGD�SHU�XQD�
´YROXQWDW�GH�GHVJDVWµ�GH�O·H[HFXWLX�PXQL-
FLSDO�� (TXLYRFDFLy� R� YROXQWDW� G·HQUHGDU�
O·RSLQLy� S~EOLFD�� HO� TXH� VHPEOD� FODU� HQ�
TXDOVHYRO�FDV�pV�TXH�&L8�pV�YtFWLPD�GHOV�
VHXV�SURSLV�SUHMXGLFLV�HOLWLVWHV�

(QFDUD�TXH�O·DOFDOGH�QR�KR�YXOJXL�UHFR-
QqL[HU��OD�)DYE�KD�HVWDW�DEVROXWDPHQW�OOH-
LDO�DPE�7ULDV��&HUWDPHQW��QR�OL�KHP�HVWDO-
YLDW�FUtWLTXHV�SHO�TXH�ID�D�OD�VHYD�DFFLy�GH�
JRYHUQ��GHV�G·XQD�PDULQD�GH�OX[H�GHO�3RUW�
9HOO� TXH� YHUVHPEODQWPHQW� KD� VHUYLW� SHU�
EODQTXHMDU�FDSLWDOV�LOÃOtFLWV�ÀQV�D�OD�UHIRU-
ma pija�GH�OD�'LDJRQDO��3HUz�VHPSUH�KHP�
DQDW�GH�FDUD��,�TXDQ�KD�HVWDW�SRVVLEOH�FRO�
ODERUDU�DPE�O·DGPLQLVWUDFLy�PXQLFLSDO��QR�
KHP�GXEWDW�PDL�D�IHU�KR��HQ�jPELWV�SDU-
WLFLSDWLXV�� HQ�PDWqULD�G·DVVHVVRUDPHQW�D�
OD�FLXWDGDQLD�R�D�O·KRUD�GH�SURPRXUH�KD-
ELWDWJH�VRFLDO�HQ�UqJLP�FRRSHUDWLX��$TXHVW�
pV�O·HVWLO�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO��TXH�pV�XQD�
IRUoD� DXWzQRPD�� SOXUDO� L� GHPRFUjWLFD��
8QD�IRUoD�GH�SURWHVWD�L�GH�SURSRVWD�

(O� PRYLPHQW� YHwQDO� QR� DFWXD� VHJRQV�
OD�OzJLFD�GHOV�´JRYHUQV�DPLFVµ��1RVDOWUHV�
QR�GHVLJQHP�O·DOFDOGH�GH�%DUFHORQD��DL[z�
KR�ID�OD�FLXWDGDQLD�D�OHV�XUQHV��WRW�L�TXH�
QR�HQV�pV�LQGLIHUHQW�TXL�JRYHUQL�L��DO�OODUJ�
GH�OD�KLVWzULD��OHV�OOXLWHV�YHwQDOV�G·DTXHV-
WD�FLXWDW�KDQ�IHW�FDXUH�PpV�G·XQ�DOFDOGH��
6RP�QHFHVVjULDPHQW�LQFzPRGHV�SHU�D�WRW�
JRYHUQ��SHUTXq�LQWHQWHP�URPDQGUH�ÀGHOV�
D�OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�SRSXODUV�L�D�XQD�FHU-
WD�LGHD�GH�MXVWtFLD�VRFLDO�L�PHGLDPELHQWDO��
GH�FLXWDW�GHPRFUjWLFD��IRUMDGD�DO�OODUJ�GH�
GqFDGHV� G·DFWLYLVPH� VRWD� GLIHUHQWV� JR-
YHUQV��1R�GHIXJLP�HO�FRQÁLFWH�XUEj��$QV�
HO� FRQWUDUL�� OD� IXQFLy�GH� OHV� HQWLWDWV�YHw-
QDOV�pV�GRQDU�OL�XQ�IRUPDW�RUJDQLW]DW��TXH�
H[HUFHL[L�SUHVVLy�L�SURSRVL�DOWHUQDWLYD�

0pV� G·XQ� FRS�� 7ULDV� HQV� KD� DFXVDW�
´G·DWLDUµ� HOV� FRQÁLFWHV� DOV� EDUULV�� TXDQ�

HQ�UHDOLWDW�HO�QRVWUH�SDSHU��PROWHV�YHJD-
GHV� UHDFWLX� GDYDQW� O·DFFLy� LQWHPSHVWLYD�
GH� O·DGPLQLVWUDFLy� �FRP� YD� VXFFHLU� DPE�
&DQ�9LHV���KD�HVWDW�VREUHWRW�HO�GH�GRQDU�
D�DTXHVWV�FRQÁLFWHV�XQD�IRUPD�UDFLRQDO��
TXH�SHUPHWpV�WUREDU�KL�XQD�VROXFLy�SROt-

WLFD�� 3HUTXq� QRVDOWUHV� IHP� SROtWLFD� L� LQ-
FLWHP�OD�FLXWDGDQLD�D�IHU�QH��YDO�D�GLU��D�
RFXSDU�VH�GHOV�DIHUV�S~EOLFV��eV�OD�QRVWUD�
UDy�GH�VHU��3HU�GHVFRPSWDW�� IHP�SROtWLFD�
HQ� XQ� UHJLVWUH�� DPE� XQV� WHPSV� L� XQHV�
IRUPHV� TXH� QR� VyQ� OHV� GHOV� SDUWLWV� SROt-
WLFV� R� OHV� LQVWLWXFLRQV� UHSUHVHQWDWLYHV��
(OV� UHWUHWV� FRQWUD� OD� )DYE� ´SROLWLW]DGDµ�

TXH� HV� SRGHQ� VHQWLU� HQ� ERFD� GH� ;DYLHU�
7ULDV�� $QWRQL� 9LYHV�� -DXPH� &LXUDQD� R�
6zQLD�5HFDVHQV�UHÁHFWHL[HQ�OD�SHUFHSFLy�
GH�OHV�FODVVHV�EHQHVWDQWV�TXH�FRQVLGHUHQ�
OD�SROtWLFD��OD�GLUHFFLy�GH�OD�FLXWDW��XQ�DV-
VXPSWH�UHVHUYDW�D�OHV�HOLWV��GHVWLQDGHV�D�
DTXHVWHV�DOWHV�IXQFLRQV��4XHOFRP�PDVVD�
FRPSOH[�SHU�DO�SREOH��FDSDo�GH�URQGLQDU�L�
UHPXJDU��SHUz�QR�G·HOHYDU�VH�SHU�GDPXQW�
GH�OD�VHYD�SRVLFLy�VXEDOWHUQD��

/D� GLVFRUGDQoD� QR� pV� QRYD�� 7RSDGHV�
G·DTXHVWD�QDWXUDOHVD�Q·KD� WLQJXW� HO�PR-
YLPHQW� YHwQDO� EDUFHORQt� ÀQV� L� WRW� DPE�
JRYHUQDQWV�TXH�OLWHUDOPHQW�KDYLD�GXW�HOO�
PDWHL[�DO�SRGHU�PXQLFLSDO�L�TXH��HQ�DOJXQ�
FDV��YHQLHQ�GH�OHV�VHYHV�SUzSLHV�ÀOHUHV��eV�
ER�UHFRUGDU�KR�TXDQ�V·DSURSD�XQD�HWDSD��
HVSHUDQoDGRUD�L�LQFHUWD��GH�SRVVLEOHV�FDQ-
YLV��8QD�HWDSD�TXH�H[LJLUj�TXH�OHV�DVVRFL-
DFLRQV�YHwQDOV� WUHEDOOLQ�SHU�HQIRUWLU�VH� L�
REULU�VH��SHU�WHL[LU�FRPSOLFLWDWV�DPE�QRXV�
DFWRUV� VRFLDOV�� 3HUz� VHPSUH� GHV� GHO� UHV-
SHFWH�D�OD�GLYHUVLWDW�GH�VHQVLELOLWDWV�TXH�
WUDYHVVD�HO�QRVWUH�PRYLPHQW�L�GHV�GHO�VHX�
SURSL�FULWHUL�LQGHSHQGHQW�

M

O(VWHP�GDYDQW�G·XQD�HWDSD�GH�
SRVVLEOHV�FDQYLV�TXH�H[LJLUj�
DO�PRYLPHQW�YHwQDO�XQ�WUHEDOO�
G·HQIRUWLPHQW�L�REHUWXUD�DOV�
QRXV�DFWRUV�VRFLDOV

AnDREA mInguIllOn
El moviment veïnal, de la protesta a la proposta

IvAn mIRó
sociòleg i cooperativista 
al barri de sants

L� YROHP� WUDQVIRUPDU� VXEVWDQ-
FLDOPHQW� O·HVWUXFWXUD� SROtWLFD�
L� HFRQzPLFD� GH� OD� FLXWDW�� pV� XQ�

HUURU�SHQVDU�TXH�XQ� FDQYL�GH� FRUUHODFLy�
GH�IRUFHV�SDUWLGLVWHV�HQ�HO�VL�GH�OHV�LQVWL-
WXFLRQV�PXQLFLSDOV�SRGUj��SHU�VL�VRO�� IHU�
IURQW� D� OHV� UHVLVWqQFLHV� TXH� RIHULUDQ� HOV�
JHVWRUV�GHO� FDSLWDOLVPH�PHWURSROLWj�D� OD�
GHPRFUDWLW]DFLy�XUEDQD��3HU�WDQW��OD�WDV-
FD� DFWXDO� GHOV�PRYLPHQWV� VRFLDOV� EDUFH-
ORQLQV�� L� VREUHWRW� OD� WDVFD�GH� OHV� FODVVHV�
SRSXODUV�XUEDQHV��QR�pV�GHOHJDU� OD�VHYD�
SRWqQFLD�SROtWLFD�D�OHV�FDQGLGDWXUHV��VLQy�
DFRPSDQ\DU�O·DFWXDO�SURFpV�GH�FDQYL�DPE�

OD�FRQVWLWXFLy�GH�QRYHV�LQVWLWXFLRQV�VRFLR-
SROtWLTXHV�PXQLFLSDOLVWHV�

'HV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GH�OD�UHDSURSL-
DFLy� FROÃOHFWLYD� GH� OD� FLXWDW�� GRQFV�� WDQ�
OHJtWLP�pV�UHFRO]DU�%DUFHORQD�(Q�&RP~��
&DSJLUHP�%DUFHORQD���&83�FRP�O·DEVWHQ-
FLy� DFWLYD�� VHPSUH� L� TXDQ�GHGLTXHP�HV-
IRUoRV�D� FRQVWUXLU��GH� IRUPD� FRRUGLQDGD�
L�HQ�WRWV�HOV�EDUULV�GH�OD�FLXWDW��RUJDQLV-

PHV� DXWzQRPV� GH� SRGHU� SRSXODU�� RQ� KL�
SDUWLFLSLQ�DFWLYLVWHV�GH�OHV�FDQGLGDWXUHV��
SHUz�VREUHWRW�YHwQDW�RUJDQLW]DW�HQ�HTXL-
SDPHQWV�FRPXQLWDULV��HQ�VLQGLFDWV�FRP-
EDWLXV��HQ�FRRSHUDWLYHV�DXWRJHVWLRQjULHV��
HQ�[DU[HV�IHPLQLVWHV��HQ�SURMHFWHV�GH�FR-
PXQLFDFLy� SRSXODU�� HQ� SODWDIRUPHV� SHO�
GUHW�D�O·KDELWDWJH��O·HGXFDFLy�R�OD�VDQLWDW��
$TXHVWHV�$VVHPEOHHV�0XQLFLSDOLVWHV�GH�

%DUUL� VyQ� OHV� TXH� KDXUDQ� G·HPSqQ\HU�
HO� FDQYL�� IDFLOLWDUDQ�TXH��HQ�FDV�TXH� OHV�
FDQGLGDWXUHV�UXSWXULVWHV�HQWULQ�D�O·$MXQ-
WDPHQW��SXJXLQ�HQIURQWDU�VH�DO�PRQRSROL�
GH� FODVVH� TXH� DYXL� RVWHQWD� O·ROLJDUTXLD�
ORFDO�L�SRVDU�OD�LQVWLWXFLy�DO�VHUYHL�GH�OHV�
FODVVHV�SRSXODUV��

eV� FHUW� TXH� pV� urgent que des de 
O·$MXQWDPHQW� HV� IDFLQ� SROtWLTXHV� S~-
EOLTXHV� HQ� IDYRU� GH� OHV� UHQGHV� EDL[HV��
L�TXH� WDPEp�pV� important que la “nova 
SROtWLFDµ�SHUIRUL�O·RSDFLWDW�GH�OD�LQVWLWX-
FLy�L�Q·LQRFXOL�HO�YLUXV�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�
VRFLDO�ÀQV�D�WUDQVIRUPDU�OD��3HUz�SHU�D�
SRVVLELOLWDU�HO�FDQYL�GH�PRGHO�GH�FLXWDW��
pV� imprescindible� TXH� HOV� PRYLPHQWV�
SRSXODUV� FRQVROLGHP� XQD� IRUoD� VRFLDO�
L� WHUULWRULDO� RUJDQLW]DGD�� TXH� FRPELQL�
OD� LQFLGqQFLD� DO� SRGHU� FRQVWLWXwW� L� D� OD�
YHJDGD� HVGHYLQJXL� SRGHU� FRQVWLWXHQW��
4XH� SXJXL� SURSRVDU� XQ� SURJUDPD� SUR-
SL� GH� UHYROXFLy� SROtWLFD� L� HFRQzPLFD� GH�
OD� FLXWDW� �WUDQVIRUPDFLy� LQWHJUDO� GH� OD�
PDWULX� SURGXFWLYD� XUEDQD�� PXQLFLSD-
OLW]DFLy� GHO� VzO�� SURYHwPHQWV�� KDELWDW-
JH�� FROÃOHFWLYLW]DFLy� L�R� FRRSHUDWLYLW]D-
FLy� G·LQG~VWULHV� HVWUDWqJLTXHV������ L� TXH�
�DWHQFLy�� SXJXL� GHIHQVDU�OR� DO� FDUUHU�
L� �HQFDUD� PpV� UHOOHYDQW�� ÀQV� L� WRW� LP-
SOHPHQWDU�OR�GH� IRUPD� OHJtWLPD� L�ÀQV� L�
WRW� OHJDO��6·KDQ�DFDEDW� HOV� WHPSV�GH� OD�
%DUFHORQD�MRJXLQD�HQ�PDQV�GH� OHV�HOLWV�
HFRQzPLTXHV�ORFDOV�L�JOREDOV��SHUz�WDP-
Ep�V·KDQ�DFDEDW�HOV�WHPSV�GH�OD�SROtWLFD�
HQ�PDQV�GHOV�SROtWLFV�L�OD�FLXWDW�HQ�PDQV�
GHOV� WqFQLFV�� eV� KRUD� GH� OD� FRQVWUXFFLy�
FROÃOHFWLYD� L� HPDQFLSDGRUD�G·XQD� FLXWDW�
DO�VHUYHL�GH�OHV�PDMRULHV�VRFLDOV�

Calen noves institucions municipalistes

S

OeV�LPSUHVFLQGLEOH�FRQVROLGDU�
XQD�IRUoD�VRFLDO�L�WHUULWRULDO�
RUJDQLW]DGD�TXH�FRPELQL�OD�
LQFLGqQFLD�HQ�HO�SRGHU�DPE�
HVGHYHQLU�SRGHU�FRQVWLWXwW AnnA CARlOtA

Cartell a plaça Catalunya, 2011
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Una escola de democràcia també per al canvi de cicle
jORDI bOnEt
expresident de la favb

HV� GHOV� LQLFLV� GH� OD� GHPRFUjFLD��
SDUODU�GH�FDQYL�SROtWLF�HUD�SDUODU�
G·DOWHUQDQoD��(OV�SDUWLWV�SROtWLFV�

TXH�SRGLHQ�DVSLUDU�D�SRVLFLRQV�GH�SRGHU�
�HVWDWDO��DXWRQzPLF�L�PXQLFLSDO��HUHQ�HOV�
PDWHL[RV� TXH� KDYLHQ� HPHUJLW� GXUDQW� OD�
WUDQVLFLy�� L� D� HOOV� HOV� FRUUHVSRQLD� HO�PR-
QRSROL� GH� OD� JRYHUQDELOLWDW� GH� OHV� LQVWL-
WXFLRQV��HOV�PHFDQLVPHV�GH�UHFOXWDPHQW�
L�GH�VHOHFFLy�GHO�SHUVRQDO� WqFQLF� L�SROtWLF�
L� OD�GHÀQLFLy�GH� O·DJHQGD�SROtWLFD��3DUDO�
OHODPHQW�� DO�PDUJH� GHO� VLVWHPD� GH� SDU-
WLWV� WUDGLFLRQDOV� V·KDYLD� FRQVROLGDW� XQD�
VRFLHWDW� FLYLO� �PRYLPHQW� YHwQDO�� HQWLWDWV�
GHO�WHUFHU�VHFWRU��PRYLPHQWV�VRFLDOV��TXH�
SDUWLFLSDYHQ�GH�O·DFFLy�SROtWLFD��MD�IRV�FUt-
WLFDPHQW�R�GH�PDQHUD�SURSRVLWLYD��PDQ-
WHQLQW� XQD� DXWRQRPLD� UHODWLYD� UHVSHFWH�
DO�VLVWHPD�GH�SDUWLWV��/HV�IURQWHUHV�HQWUH�
HOV� GLIHUHQWV�PDUFV�G·DFFLy� HUHQ� FODUHV� L�
FDGDVF~� HUD� FRQVFLHQW� GH� OHV� UHJOHV� TXH�
FDOLD�VHJXLU�

7DQPDWHL[��OD�WULSOH�FULVL��HFRQzPLFD��
WHUULWRULDO� L� GH� OHJLWLPLWDW� SROtWLFD�� TXH�
WUDYHVVD� O·(VWDW� HVSDQ\RO� GHV� GH� �����
KD�DOWHUDW�UDGLFDOPHQW�HO�WHUUHQ\�GH�MRF��
$O�OODUJ�G·DTXHVWV�VLV�DQ\V��KHP�DVVLVWLW�
D� O·DSDULFLy� G·XQ� PRYLPHQW� VRELUDQLVWD�
TXH� DSRVWD� SHU� XQ�PRGHO� WHUULWRULDO� GH�
O·HVWDW�� GH� QRYHV� IRUPHV� GH� PRELOLW]D-
FLy� VRFLDO� �FRP� HO� ��0� R� OD� 3ODWDIRUPD�

G·$IHFWDWV� SHU� OD�+LSRWHFD�� TXH� T�HVWL-
RQHQ�OD�FDSDFLWDW�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV�SHU�
UHVSRQGUH� D� OHV� QHFHVVLWDWV� GH� OD� JHQW�
DIHFWDGD� SHU� OD� FULVL� L� GDUUHUDPHQW�� D�
O·DSDULFLy�GH�QRXV�SDUWLWV�L�FDQGLGDWXUHV�
PXQLFLSDOLVWHV�HPHUJHQWV�TXH�DOWHUHQ�HO�
PDSD�SROtWLF� VRUJLW� GH� OD� WUDQVLFLy��(Q-
JXDQ\�� SDUODU� GH� FDQYL� MD� QR� pV� SDUODU�
G·DOWHUQDQoD�� VLQy� GH� FDQYL� GH� FLFOH� SR-
OtWLF�� G·XQD� QRYD�PDQHUD� G·HQWHQGUH� OD�
SROtWLFD�L�OD�GHPRFUjFLD�

(Q�DTXHVW�FRQWH[W��HO�PRYLPHQW�YHw-
QDO�L�HOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�KDQ�DFWXDW�

DOKRUD�FRP�D�SHGUHUD�L�LPSXOV�G·DTXHV-
WHV� QRYHV� IRUPHV� GH� PRELOLW]DFLy�� QR�
HQGHEDGHV�GLIHUHQWV� FDUHV� YLVLEOHV� TXH�
SDUWLFLSHQ� G·DTXHVWV� PRYLPHQWV� KDQ�
PDQWLQJXW�XQ�SDSHU�DFWLX�HQ�GLIHUHQWV�
OOXLWHV�YHwQDOV�L�VRFLDOV��GH�PDQHUD�TXH�
OHV�IURQWHUHV�TXH�DQWHULRUPHQW�VHSDUD-
YHQ� OD� SROtWLFD� LQVWLWXFLRQDO� L� HOV� SDU-
WLWV� SROtWLFV� GHOV�PRYLPHQWV� FLXWDGDQV�
DYXL� VyQ� PROW� PpV� SRURVHV� L� GLIXVHV��

$TXHVWD� VLWXDFLy� KD� DL[HFDW� XQD� MXVWD�
SUHRFXSDFLy�GLQV�GH�GLIHUHQWV�DVVRFLDFL-
ons veïnals, que veuen compromeses la 
VHYD�LQGHSHQGqQFLD�L�DXWRQRPLD��¢)LQV�
D�TXLQ�SXQW� O·DSDULFLy�GH� FDQGLGDWXUHV�
PXQLFLSDOLVWHV�L�QRXV�SDUWLWV�HPHUJHQWV�
SRW�DIHFWDU� OD� LQGHSHQGqQFLD�GHO�PRYL-
PHQW�YHwQDO"�,�SHU�UHVSRQGUH�L�WUDQTXLO�
OLW]DU� DTXHVWV� GXEWHV� pV� LPSRUWDQW� UH-
FRUGDU� HO� QRVWUH� VHQWLW� G·H[LVWqQFLD�� HO�
PRYLPHQW� YHwQDO� KD� HVWDW� VHPSUH� XQD�
HVFROD�GH�GHPRFUjFLD��XQ�HVSDL�GH�FRP-
SURPtV�DPE�OD�FLXWDW�L�OHV�SHUVRQHV�TXH�
KL�YLXHQ�

eV�SRVLWLX�L�ÀQV�L�WRW�PRWLX�G·RUJXOO�TXH�
HQ�PRPHQWV�GH�FDQYL�SROtWLF��SHUVRQHV�UH-
IHUHQWV� GHO� PRYLPHQW� YHwQDO� GHFLGHL[LQ�
DVVXPLU�XQ�FRPSURPtV�HQYHUV�OD�SROtWLFD�
LQVWLWXFLRQDO�� 7DQPDWHL[�� FDO� PDQWHQLU�
OD� QRVWUD� LQGHSHQGqQFLD� L� DXWRQRPLD��
QR�FDXUH�HQ�HOV�HUURUV�GHO�SDVVDW�L�VHJXLU�
WUHEDOODQW�SHU�OD�GHIHQVD�GHOV�LQWHUHVVRV�
GHOV�QRVWUHV�EDUULV�

/D�PLOORU� JDUDQWLD� TXH� DTXHVW� FDQYL�
GH� FLFOH� SXJXL� VLJQLÀFDU� XQ� DSURIXQGL-
PHQW�GHPRFUjWLF�SDVVD�SHU�VHJXLU�HQIRU-
WLQW� HOV�PRYLPHQWV� GH� EDVH�� YLJLODQWV� D�
O·DFFLy�SROtWLFD� L�FRPSURPHVRV�DPE�HO�Ep�
FRP~��&HOHEUHP�HO�SDV�GH�GLIHUHQWV�FRP-
SDQ\V�L�FRPSDQ\HV�D�OD�SROtWLFD�LQVWLWXFL-
RQDO��SHUz�HO�PLOORU�UHJDO�GHPRFUjWLF�TXH�
SRGHP�IHU�ORV�pV�PDQWHQLU�OD�QRVWUD�DFWL-
WXG�YLJLODQW�L�FUtWLFD�HQ�UHODFLy�D�OHV�VHYHV�
IXWXUHV�DFWXDFLRQV�

D

OeV�SRVLWLX�L�ÀQV�L�WRW�XQ�RUJXOO�
que persones referents del 
PRYLPHQW�YHwQDO�GHFLGHL[LQ�
DVVXPLU�XQ�FRPSURPtV�HQYHUV�
OD�SROtWLFD�LQVWLWXFLRQDO�

jOAn mARIA SOlER
MeMbre de l’av del poblenou 
i de la junta de la favb

R�P·DJUDGD�GLU�TXH�HVWHP�HQ�XQ�
PRPHQW�KLVWzULF��SHUTXq�DL[z�QR-
PpV�KR�SRW�GLU�OD�PDWHL[D�KLVWz-

ULD��SHUz�OD�SRVVLELOLWDW�UHDO�TXH�OD�QRVWUD�
FLXWDW�SXJXL�VHU�JRYHUQDGD�SHU�XQD�FDQ-
GLGDWXUD�GLIHUHQW�ID�TXH�HVWLJXHP�GDYDQW�
G·XQ� HVFHQDUL�PROW� HQJUHVFDGRU� L� DWUDF-
WLX��6L�D�DL[z�OL�VXPHP�OD�QHFHVVLWDW�TXH�
WHQHQ�OHV�QRYHV�RSFLRQV�GH�FRPSWDU�DPE�
JHQW�H[SHUWD�L�FRQHL[HGRUD�GH�OD�UHDOLWDW��
HO�UHVXOWDW�pV�TXH�DOJXQHV�SHUVRQHV�YLQ-
FXODGHV�DOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�L�YHwQDOV�HV�
WURELQ�GDYDQW�OD�WHPSWDFLy�GH�IHU�HO�VDOW�D�
OD�SROtWLFD�LQVWLWXFLRQDO�

¢7RUQDUj�D�SDVVDU�DOOz�TXH�YD�VXFFHLU�
TXDQ�YD�KDYHU�KL�OHV�SULPHUHV�HOHFFLRQV�D�
%DUFHORQD��TXH�YD�FRPSRUWDU�XQ�EXLGDW-
JH�GH� OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV"�$O�PHX�
HQWHQGUH��KL�KD�XQV�WUHWV�GLIHUHQFLDOV�TXH�
FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�

(O� SULPHU� pV� TXDQWLWDWLX�� &RPSDUDW�
DPE�O·H[SORVLy�SRSXODU�TXH�DFRPSDQ\j�OD�
À�GH�OD�GLFWDGXUD��DUD�KL�KD�PHQ\V�JHQW�
LPSOLFDGD�DFWLYDPHQW�HQ�HOV�PRYLPHQWV�
VRFLDOV�� 3HU� WDQW�� DFWXDOPHQW� OHV� EDL[HV�
SHVHQ�PpV�

(Q� VHJRQ� OORF�� TXDQ� DPE� OD� YLFWzULD�
HOHFWRUDO� GHO� ����� JUDQ� SDUW� GHOV� GLUL-
JHQWV�YHwQDOV�YDQ�GHL[DU�OHV�DVVRFLDFLRQV��
DTXHVWHV� YDQ� SDWLU� XQ� DEDQGRQDPHQW�
SHUVRQDO�L�WDPEp�SROtWLF��́ $PE�XQ�DMXQWD-
PHQW�GHPRFUjWLF��GHLHQ��OHV�DVVRFLDFLRQV�
GH�YHwQV�MD�QR�VyQ�QHFHVVjULHVµ��(Q�FDQYL�
DUD��OD�YROXQWDW�SROtWLFD�GHOV�TXL�YROHQ�VHU�
DFWRUV�DOWHUQDWLXV�HQ�HO�JRYHUQ�GH�OD�FLX-
WDW�pV�WRWD�OD�FRQWUjULD��+L�KD�XQD�FODUD�
FRQVFLqQFLD�TXH��SHU�YqQFHU�OHV�GLÀFXOWDWV�
TXH�HV�SUHVHQWDUDQ�D�O·KRUD�G·LPSOHPHQ-
WDU�SURJUDPHV�DO�VHUYHL�GH�OD�FLXWDGDQLD��
pV�GHO�WRW�QHFHVVDUL�TXH�DTXHVWD�SUHQJXL�
SDUW� DFWLYD� L� TXH� HOV�PRYLPHQWV� VRFLDOV�
PRVWULQ�WRWD�OD�VHYD�PXVFXODWXUD�

(Q� WHUFHU� OORF� VHQ\DODU� TXH��PDOJUDW�
WRW��OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV�L�YHwQHV�KDQ�
UHVLVWLW� FRP�KDQ�SRJXW�PpV�GH����DQ\V��
9DQ�VXSHUDU�O·qSRFD�GHO�´GHVHQFtVµ�L�DPE�
HOV�DQ\V�KDQ�FRQWLQXDW�VHQW�DFWLYDGRUHV�
GH� OHV� YLGHV� GHOV� EDUULV�� FRPSRUWDQW�VH�
FRP� XQD� HVSqFLH� GH� VLQGLFDWV� YHwQDOV��
&DOGUj� SUHJXQWDU�VH� HO� SHUTXq� G·DTXHVW�

IHQRPHQ�TXH�QR�Wp�SDUDOÃOHOLVPH�HQ�DOWUHV�
SDwVRV�GHO�QRVWUH�HQWRUQ��3HUz�HQ�UHODFLy�
DO�TXq�HVWHP�SDUODQW��pV� LQWHUHVVDQW�VH-
Q\DODU�OD�WLSRORJLD�GH�OD�JHQW�LPSOLFDGD��
$TXHVWD� HV� FDUDFWHULW]D� SHU� OD� VHYD� YR-
OXQWDULHWDW�� D� GLIHUqQFLD� GHOV� DOOLEHUDWV�

GHOV�VLQGLFDWV�REUHUV��SHU�OD�VHYD�SHUVLV-
WqQFLD�� D� GLIHUqQFLD� GH� SODWDIRUPHV� UHL-
YLQGLFDWLYHV� SXQWXDOV�� L� SHU� XQ� JUDX� GH�
FRQVFLqQFLD�SROtWLFD�HQ�KDYHU�G·HVWDU�VHP-
SUH�D�OD�JUHQ\D�DPE�HOV�SROtWLFV�GH�WRUQ��
eV�XQ�HVWLO�GH�OOXLWDGRUV�L�OOXLWDGRUHV�PR-
WLYDWV�SHU�O·HVWLPD�DO�EDUUL�TXH�QR�SRVHQ�
HO�UHOORWJH�SHU�YDORUDU�OD�UHQGLELOLWDW�VRFL-

DO�GH�OHV�KRUHV�GHGLFDGHV��L�QL�VH·OV�SDVVD�
SHO�FDS�SHQVDU�HQ�WHUPHV�GH�UHQGLELOLWDW�
SHUVRQDO���$TXHVW�HVWLO�ID�TXH�VLJXL�JHQW�
SRF� VXVFHSWLEOH�� D� GLIHUqQFLD� GHOV� DQ\V�
����D�IHU�HO�SDV�D�OD�SROtWLFD�LQVWLWXFLRQDO��
1RPpV�HOV�SRW�WHPSWDU�D�IHU�HO�VDOW�O·DU-
JXPHQWDFLy�VREUH�OD�QHFHVVLWDW�TXH�V·KDJL�
GH�UHFyUUHU�D�OD�VHYD�H[SHUWHVD�HQ�HO�FR-
QHL[HPHQW�GHO�WHUULWRUL�

Un dilema que es pot superar

$L[t� GRQFV�� WHQLP� DO� GDYDQW� XQD� DOWHU-
QDWLYD�PXQLFLSDO� TXH� SHU� VHU� YLDEOH� KD�
GH�EHXUH�SULQFLSDOPHQW�GHOV�PRYLPHQWV�
VRFLDOV��SHUz�VHQVH�TXH�DL[z�LPSOLTXL�GH-
ELOLWDU�ORV�� GRQFV� HOV� QHFHVVLWD� EHQ� IRUWV�
L�DFWLXV�

8Q�GLOHPD�TXH��DPE�OOHQJXDWJH�PDU-
[LVWD� GHOV� VHWDQWD�� GLUtHP� TXH� VH� VXSH-
UDULD� IHQW� XQ� VDOW� TXDOLWDWLX� L� TXH� DUD��
VLPSOHPHQW��SHQVHP�L�FRQÀHP�TXH�TXDQ�
HV�GyQD�HO�SURWDJRQLVPH�D�OD�FLXWDGDQLD��
DTXHVWD�pV�LPSDUDEOH��WRW�HV�ID�SRVVLEOH��
OD�YLGD�WRUQD�DOV�EDUULV�L�DTXHVWD�V·DSRGH-
UD�GHO�GHVWt�GH�OD�FLXWDW�

Protagonistes del destí de la nostra ciutat

N

O7HQLP�DO�GDYDQW�XQD�
DOWHUQDWLYD�PXQLFLSDO�TXH�
SHU�VHU�YLDEOH�KD�GH�EHXUH�
GHOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�D�OD�
YHJDGD�TXH�HOV�QHFHVVLWD�IRUWV�

gAbRIElA SERRA
activista del MoviMent pacifista

HU� PROWHV� HVSHFLÀFLWDWV� TXH�
WLQJXLQ� HOV� GLYHUVRV� PRYL-
PHQWV� VRFLDOV�� KL� KD� XQ� RE-

MHFWLX�TXH�HOV�KDXULD�G·XQLU��democra-
titzar la democràcia�� eV� D� GLU�� DQDU�
GHFRQVWUXLQW� OD� LQVWLWXFLRQDOLWDW� GHO�
SRGHU�� G·DTXHVW� SRGHU� FRQFHQWUDW� L�
SHUSHWXDW�HQ�OD�GHPRFUjFLD�UHSUHVHQ-
WDWLYD�TXH�JRYHUQD�GHV�GH�OHV�LQVWLWX-
FLRQV�S~EOLTXHV�

(OV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�L�OHV�VHYHV�
RUJDQLW]DFLRQV� �FRP� OHV� DVVRFLDFL-
RQV� �GH�YHwQV�KR�VyQ�GHO�PRYLPHQW�
YHwQDO�� VyQ� LQVWUXPHQWV� G·DTXHVWD�
GHPRFUDWLW]DFLy� GHV� GH� OD� EDVH�� (O�
VHX� UHFRUUHJXW� WUDQVLWD� GHV� GH� OD�
GLVVLGqQFLD� L� OD� UHVLVWqQFLD� GDYDQW�
OHV� QHIDVWHV� SROtWLTXHV� QHROLEHUDOV�
ÀQV� D� OD� FDSDFLWDW� G·LQFLGqQFLD� HQ�
OHV�LQVWLWXFLRQV�S~EOLTXHV��DTXHVWHV�
LQVWjQFLHV� H[HFXWRUHV� GH� OHV�PHVX-
UHV�HFRQzPLTXHV��VRFLDOV��FXOWXUDOV�L�
OHJLVODWLYHV� TXH� WHQGHL[HQ� �DUD� SHU�
DUD� L�PDO�TXH�HOV�SHVL�D�PROWHV�GR-
QDGD�OD�FRUUHODFLy�GH�IRUFHV���D�PDQ-
WHQLU�HOV�LQWHUHVVRV�GHO�OOLXUH�PHUFDW�
L�SHUSHWXDU�HO�GRPLQL�GHO�FDSLWDOLV-
PH�� +R� VDEHP� Ep�� $YXL�� ODPHQWD-
EOHPHQW��´O·KHJHPRQLD�GHPRFUjWLFDµ�
FRQWLQXD�D�OHV�VHYHV�PDQV�

$L[t� OHV� FRVHV�� L� SHU� DQDU� FRQ-
WUDUHVWDQW� DTXHVWD� FHQWUDOLWDW� GHO�
SRGHU�� FDO� DYDQoDU� QR� QRPpV� HQ� OD�
FRQWUDRIHQVLYD��QHFHVVjULD�L�XUJHQW��
VLQy�WDPEp�HQ� OD�FUHDFLy�GH�FRQWUD-
SRGHU� EDVDW� HQ� H[SHULqQFLHV� GH� GH-
PRFUjFLD� GLUHFWD� FDSDFHV� G·REWHQLU�
XQD�UHGLVWULEXFLy�G·DTXHVW�SRGHU��eV�
RSWDU�SHU�XQ�FDQYL�GH�PRGHO��SHU�XQ�
SURFpV� �VHQV�GXEWH� OHQW�� GH�GHFRQV-
WUXFFLy�L�FRQVWUXFFLy�G·XQD�DOWUD�PD-
QHUD�G·HQWHQGUH�L�SUDFWLFDU�OD�JHVWLy�
GHPRFUjWLFD�G·DOOz�FRP~��TXH�QR�DOOz�
S~EOLF��,�SHU�DL[z��HOV�PRYLPHQWV�VR-
FLDOV� L� OHV� VHYHV� RUJDQLW]DFLRQV� VyQ�
LQGLVSHQVDEOHV�SHUTXq� OHV� LQVWLWXFL-
RQV�S~EOLTXHV�� DPE�YROXQWDW�SROtWL-
FD��SXJXLQ�DUULEDU�D�VHU�PpV�WUDQV-
SDUHQWV�� PpV� SDUWLFLSDWLYHV�� PpV�
VHQVLEOHV�DOV�UHFODPV�L�SURSRVWHV�GH�
OD�FLXWDGDQLD��0HQWUH�HOV�LQWHUHVVRV�
HQ� MRF� VHJXHL[LQ� VHQW� QHROLEHUDOV��
PDL�QR�HVWDUDQ�DO� VHUYHL�GH� OHV�QH-
FHVVLWDWV� L� DVSLUDFLRQV� VRFLDOV�� /D�
GHPRFUjFLD�UHSUHVHQWDWLYD�V·KD�HYL-
GHQFLDW�FRP�XQ�ERQ�SURFHGLPHQW�SHU�
PDQWHQLU�O·RUGUH�HVWDEOHUW��VHQVH�H[-
FHVVLXV�FRVWRV�HFRQzPLFV�L�LGHROzJLFV��
3HU�TXq�FDQYLDU���

ÓEYLDPHQW�� QR� FDO� PDJQLÀFDU� OD�
FDSDFLWDW� GHOV� PRYLPHQWV� VRFLDOV� L�
GH� OHV� VHYHV� RUJDQLW]DFLRQV�� MD� TXH�
pV� OLPLWDGD�� HQ� RFDVLRQV� H[FHVVLYD-
PHQW� FRQMXQWXUDO�� DPE� FRQWUDGLFFL-
RQV��q[LWV�SDUFLDOV��SRF�FRQVROLGDWV����
3HUz� OD� VHYD� VROD� H[LVWqQFLD� EDVDGD�
HQ�OD�VHYD�LQGHSHQGqQFLD�pV�JDUDQWLD�
TXH�OD�UHVLVWqQFLD�HV�PDQWp�L�TXH�SHU�
WDQW�� GHPRFUDWLW]DU� OD� GHPRFUjFLD�
HQFDUD�pV�SRVVLEOH�

&RP� WDPEp� VHULD� SUXGHQW� FRQ-
WHQLU� O·HQWXVLDVPH� GDYDQW� GHO� WUH-
SLGDQW� DVFHQV� GH� OD� YRFDFLy� R� YR-
OXQWDW� SROtWLFD� LQVWLWXFLRQDO� FRP� D�
YLD� GH� UHVROXFLy� GH� OHV� DVSLUDFLRQV�
VRFLDOV��3HUTXq�QR�pV�WDQ�VROV�FDQYL-
DQW�SHUVRQHV��PRGLÀFDQW�SDXWHV�GH�
FRQGXFWD�� GHVHQFLPEHOODQW� HOLWV����
TXH� WDPEp�� %HQYLQJXGHV� VLJXLQ�
OHV� HQWXVLDVWHV� SURSRVWHV� GH� VDOW� D�
OD� LQVWLWXFLRQDOLWDW�� DO� SRGHU�� 3HUz��
DOOz� TXH� FDO� VREUHWRW�� LQVLVWHL[R�� L�
VHQVH�QHFHVVLWDW�G·DVVDOWDU�HO�SRGHU�
�WDPSRF�QR�HVWHP�HQ�FRQGLFLRQV���pV�
PDQWHQLU� OD� WHQVLy�� FUHDU� FRQVFLqQ-
FLD��FUHDU�FRQWUDSRGHU��GHFRQVWUXLQW�
HO�VLVWHPD��VHQVH�SUHVVHV��SHUz�VHQ-
VH�SDXVHV��,�DL[z��VHQVH�PRYLPHQWV�
VRFLDOV�DXWzQRPV�L�LQGHSHQGHQWV��QR�
pV�SRVVLEOH�

Deconstruir 
per a construir

AnDREA mInguIllOn
L’acampada de plaça Catalunya va deixar múltiples expressions

P
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“La funció bàsica dels moviments socials 

és exercir de consciència crítica”

CRIStInA pAlOmAR

DUOHV� 3ULHWR� HQV� UHS� D�
FDVD� VHYD�� DO� EDUUL� GH�
*UjFLD��(O�SDV�GHOV�DQ\V�

QR�KD�PRGLÀFDW�OD�VHYD�YLVLy�FUt-
WLFD�GH�OHV�IRUPHV�GH�IHU�SROtWLFD�L�
ODPHQWD�TXH�OD�PDMRULD�GHOV�SDU-
WLWV�KDJLQ�DSURÀWDW�O·DUULEDGD�GH�
OD�GHPRFUjFLD�SHU�GHVPRELOLW]DU�
OD�FLXWDGDQLD��1R�ID�PpV�TXH�UH-
SHWLU�TXH�FDO�IHU�IRF�QRX�

9RVWq�YD�SUHVLGLU�OD�)$9%�HQ�
XQV�DQ\V�DSDVVLRQDQWV�RQ�WRW�
HVWDYD�SHU�IHU�L�WRW�VHPEODYD�
SRVVLEOH��4Xq�KD�FDQYLDW�HQ�
O·DFWLYLVPH�GH�%DUFHORQD"
+DQ�FDQYLDW�PROWHV�FRVHV��(O�

PRYLPHQW�YHwQDO�TXH�MR�YDLJ�FR-
QqL[HU�HUD�HO�PRYLPHQW�SRSXODU�
SHU�H[FHOÃOqQFLD�VRUJLW�GHO�VXEV-
WUDW�GH�OHV�DQWLJXHV�HQWLWDWV�GH�
EDUUL� KHUHWDGHV� GH� OD�5HS~EOL-
FD��(Q�DTXHOO�PRPHQW�GH�FODQ-
GHVWLQLWDW�� OHV� DVVRFLDFLRQV� GH�
YHwQV�HUHQ�OHV�~QLTXHV�HQWLWDWV�
TXH� SHUPHWLHQ� TXH� OD� JHQW� HV-
WLJXpV� RUJDQLW]DGD� OHJDOPHQW��
$OOj� HQV�KL� WUREjYHP� WRWV� L�QR�
QRPpV� OOXLWjYHP� SHU� O·HVFROD�
GHO�EDUUL�R�SHO�WUDQVSRUW�S~EOLF��
OOXLWjYHP� SHU� SRUWDU� OD� GHPR-
FUjFLD�D�%DUFHORQD�

,�DUD�QR�IDQ�HO�PDWHL["
/·HVVqQFLD�pV�OD�PDWHL[D��SHUz�

D�SDUWLU�GH� OD� UHVWDXUDFLy�GH� OD�
GHPRFUjFLD� L� DPE� HO� VRUJLPHQW�
GH� OD� GLVSXWD� GHOV� SDUWLWV� SROt-
WLFV�SHU�JRYHUQDU�� OHV�DVVRFLDFL-
RQV�GH�YHwQV�YDQ�FDQYLDU�SHUTXq�
YDQ�GHL[DU�GH�WHQLU�XQ�FDUjFWHU�
XQLWDUL�� /D� JHQW� FRQWLQXD� OOXL-
WDQW� SHU� PLOORUDU� HO� VHX� EDUUL��
SHUz� DUD� HV� WUHEDOOD� SHU� WHPHV�
PROW�PpV�HVSHFtÀFV��V·KD�SHUGXW�
O·DVVRFLDFLy�GH�EDUUL�WUDGLFLRQDO��
$PE�WDQWD�IUDJPHQWDFLy��HO�PR-
YLPHQW�VRFLDO�SHUG�IRUoD�

4XLQD�UDy�G·H[LVWLU�WHQHQ�
en aquest moment els 
PRYLPHQWV�YHwQDOV"
$PE� O·DUULEDGD� GH� OD� GHPR-

FUjFLD�� OD� WHQGqQFLD� GH� OD� PD-
MRULD�GH�SDUWLWV�YD�VHU�GHVPREL-
OLW]DU� OD�JHQW��(V�SHQVDYHQ�TXH�
FDOLD�RUJDQLW]DU�PLOORU�OHV�FRVHV�
L� SURX�� TXDQ� HO� TXH� KDYLHQ� GH�
SUHJXQWDU�VH� HUD� HQ� IXQFLy� GH�
TXLQV�LQWHUHVVRV�V·RUJDQLW]DYD�OD�
FLXWDW��3HU�SRGHU�WLUDU�HQGDYDQW�
XQD�SROtWLFD�GHWHUPLQDGD�KDV�GH�
WHQLU� HQ� FRPSWH� TXH�QR�Q·KL� KD�
SURX�DPE�KDYHU�HVWDW�HVFROOLW�SHU�
JRYHUQDU��QHFHVVLWHV�TXH�OD�JHQW�
HVWLJXL� RUJDQLW]DGD� SHU� UHFRO-
]DU�WH��3HU�VRUW��OD�JHQW�KD�FRQWL-
QXDW�PRELOLW]DQW�VH�PDOJUDW�TXH�
VH�O·KD�YROJXW�GHVPRELOLW]DU�

9RO�GLU�TXH�HOV�SDUWLWV�YHXHQ�
JXDQ\DU�OHV�HOHFFLRQV�FRP�D�
REMHFWLX�L�QR�FRP�D�HLQD�SHU�
WUDQVIRUPDU�OD�UHDOLWDW"
+D� SDVVDW� D� SULPHU� WHUPH�

JXDQ\DU�XQHV� HOHFFLRQV� L� V·KDQ�
GHL[DW� GH� EDQGD� HOV� REMHFWLXV��
/D� SDUWLFLSDFLy� FLXWDGDQD� V·KD�
FRQYHUWLW� HQ� XQ� tinglado buro-
FUjWLF� D� WUDYpV� GHO� TXDO� MR� LQ-
IRUPR�GHO�TXH�HP�GyQD�OD�JDQD�
SHUTXq�HP�WRUQLQ�D�HVFROOLU��1R�
YXOO� GLU� TXH� O·$MXQWDPHQW� QR�

C

&DUOHV�3ULHWR
([SUHVLGHQW�GH�OD�)DYE

KDJL�IHW�UHV�Ep��(O�TXH�GLF�pV�TXH�
HOV�HVSHFXODGRUV�KDQ�GHVFREHUW�
TXH�OD�FLXWDW�pV�XQD�IjEULFD�GH�
IHU�GLQHUV�L�QR�WHQHQ�FDS�PLUD-
PHQW� SHU� SUHVVLRQDU�� &DO� SUH-
JXQWDU�VH� HQ� TXq� V·LQYHUWHL[HQ�
HOV�GLQHUV"�4XL�pV�O·LQWHUORFXWRU�
SULQFLSDO�GH� O·$MXQWDPHQW"�3HU�
TXq�HV�UHIRUPD�OD�'LDJRQDO�L�HO�
3DVVHLJ�GH�*UjFLD�L�QR�HV�IDQ�DO-
WUHV�FRVHV"

$L[z�VHPEOD�KDYHU�VH�
LQFUHPHQWDW�DPE�HO�JRYHUQ�
GH�;DYLHU�7ULDV"
$L[z�MD�YD�FRPHQoDU�GHVSUpV�

GHOV� -RFV� 2OtPSLFV� HQ� O·qSRFD�
GH�3DVTXDO�0DUDJDOO� L� DUD� V·KD�
GHVERFDW�� (VWj� PROW� Ep� OD� FRO�
ODERUDFLy� GH� O·DGPLQLVWUDFLy�
DPE�HO�VHFWRU�SULYDW�VHPSUH�TXH�
O·$MXQWDPHQW� WLQJXL� OD� LQLFLDWL-
YD��3HU� IHU� OHV� ROLPStDGHV� FDOLD�
UHFRO]DU�VH�HQ�HO�FDSLWDO�LQWHUQD-
FLRQDO�L�DL[z�YD�VHU�XQ�SXQW�G·LQ-
ÁH[Ly�PROW�SHULOOyV��$�%DUFHORQD�
QR�V·KD�IHW�UHV�PpV�G·DTXHVWHV�GL-
PHQVLRQV�VL�QR�pV�VHJXLQW�DTXHVW�
PRGHO�

eV�PLOORU�FROÃODERUDU�DPE�
OHV�LQVWLWXFLRQV�R�pV�PpV�
UHFRPDQDEOH�OLPLWDU�VH�
D�H[HUFLU�XQ�SDSHU�GH�
FRQWUDSRGHU�FUtWLF"
/D� IXQFLy� EjVLFD� GHOV� PR-

YLPHQWV� VRFLDOV� pV� H[HUFLU� GH�
FRQVFLqQFLD� FUtWLFD��$L[z�QR�YRO�
GLU�TXH�QR�KDJLV�GH�FROÃODERUDU�
DPE� O·DGPLQLVWUDFLy� HQ� WRW� HO�
TXH� HV� SXJXL�� (O� TXH� JRYHUQD�
VHPSUH� HV� SRW� HTXLYRFDU� L� QH-
FHVVLWD�DOJ~�TXH�OL�GLJXL�TXH�QR�
KR�KD�IHW�Ep��

/L�KDXULD�DQDW�PLOORU�DO�
PRYLPHQW�YHwQDO�KDYHU�
WLQJXW�FRP�D�LQWHUORFXWRU�XQ�
JRYHUQ�GH�GUHWHV"
eV� SRVVLEOH�� SHUz� DL[z� pV�

SDUODU�GH�SROtWLFD�ÀFFLy��(O�TXH�
KHP�GH� IHU�pV�DQDOLW]DU�HOV�HU-
URUV�TXH�KHP�FRPqV�SHUTXq�QR�
WRUQLQ�D�SDVVDU�

4XLQ�VHULD�HO�SXQW�G·LQÁH[Ly�
GH�OD�GHVPRELOLW]DFLy�
FLXWDGDQD"
4XDQ� HV� YDQ� IHU� HOV� -RFV�

2OtPSLFV�OHV�HQWLWDWV�MD�QR�HVWD-
YHQ�JDLUH�SHU� OD� IHLQD��(VWDYHQ�
HQ�FULVL�L�WDPSRF�VH�OHV�YD�WHQLU�
JDLUH�HQ�FRPSWH�

$EDQV�KD�FULWLFDW�HOV�
SURFHVVRV�SDUWLFLSDWLXV�GH�
O·DGPLQLVWUDFLy�
El cas de la consulta sobre la 

'LDJRQDO�pV�HPEOHPjWLF��9D�VHU�
XQ�GHVFUqGLW�SHU�D�-RUGL�+HUHX�
JXDQ\DW� D� SROV�� &RQWUjULDPHQW�
DOV� SULPHUV� DMXQWDPHQWV� TXH�
KDYLHQ�IHW�HOV�VHXV�PqULWV�GLQWUH�
GHO� WHL[LW� VRFLDO� GH� OD� FLXWDW�� HO�
VHX�YD� VHU�XQ�JRYHUQ�GH� WHFQz-
FUDWHV� L� GH� JHQW� TXH� KDYLD� IHW�
PqULWV�DO�SDUWLW��$�+HUHX�QR�HO�
FRQHL[LD�QLQJ~��eV�FXULyV�HO�SUR-
FpV� GH� GHJUDGDFLy��0DUDJDOO� YD�
GHL[DU�HO� FjUUHF�D�&ORV� L�&ORV�D�
+HUHX���� $L[z� GHOV� DOFDOGHV� GH�
%DUFHORQD�KD�HVWDW�XQ�GHVDVWUH�
SHUTXq�KHP�DQDW�D�SLWMRU��

,QFORX�HQ�DTXHVW�FRPHQWDUL�
;DYLHU�7ULDV"
7ULDV� pV� XQ� SROtWLF� JDVWDW� L�

SDVVDW�GH�PRGD��eV�ER��SHUz�HP�
VHPEOD�XQD�OOjVWLPD�TXH�%DUFH-
ORQD� WLQJXL� XQ� DOFDOGH� FRP� HOO��
/D� FLXWDW� KD� DQDW� HQUHUH�� +D�
DQDW�SULYDWLW]DQW�OD�FLXWDW�G·XQD�
PDQHUD�GHVFDUDGD�

$OHVKRUHV�pV�XQD�
IDOÃOjFLD�SDUODU�GH�SURFpV�
SDUWLFLSDWLX"
$PE� O·H[FXVD� GH� OD� SDUWLFL-

SDFLy�� V·KD� RSWDW� SHU� UHJODPHQ-
WDU�KR� WRW� GH� WDO� IRUPD� TXH� KL�
KD�WDQWV�RUJDQLVPHV�L�XQD�EXUR-
FUjFLD�WDQ�WUHPHQGD�TXH�OD�JHQW�
SDUWLFLSD�SHUz�DPE�XQ�PDUJH�GH�
PDQLREUD�PROW� SHWLW�� $EDQV� HOV�
YHwQV�SRGLHQ�GHVSDW[DU�DPE�O·DO-
FDOGH� GLUHFWDPHQW�� $UD� DL[z� pV�
LPSRVVLEOH��$UD�KL�KD�WDQWD�GLV-
WjQFLD�HQWUH�HO�FLXWDGj�L�HO�SRGHU�
TXH�TXDQ�D�O·DOFDOGH�OL�DUULED�XQD�

LQIRUPDFLy�� OL� DUULED� WHUJLYHUVD-
GD�R�QR�OL�DUULED��7RW�DL[z�V·KD�GH�
FDQYLDU�� )HU� SDUWLFLSDU� OD� JHQW�
pV� GHFLGLU� FRQMXQWDPHQW� DPE�
HOV�FLXWDGDQV�L�QR�GLU��V·KD�GH�IHU�
DL[z�SHUTXq�MR�KR�YXOO�L�IHP�SDU-
WLFLSDU�OD�JHQW�SHU�OHJLWLPDU�KR�

&RP�YDORUD�HO�VRUJLPHQW�
G·DOWHUQDWLYHV�FRP�%DUFHORQD�
HQ�FRP~"
&RP� D� PRYLPHQW� HP� FRVWD�

molt jutjar-lo perquè porta poc 
WHPSV�� (V� SDUOD� GH� GHWHUPLQD-
GHV�FRVHV�GH�OD�PDWHL[D�PDQHUD�
TXH� MR� SDUODYD� ID� WUHQWD� DQ\V�
TXDQ� FULWLFDYD� HO� TXH� IHLHQ� HOV�
SDUWLWV�

9RO�GLU�TXH�QR�pV�WDQ�QRX�
FRP�HQV�YROHQ�IHU�FUHXUH"
6L� TXH� KR� pV� SHUTXq� KR� IDQ�

GH�IRUPD�PROW�GLIHUHQW��$TXt�OD�
T�HVWLy�EjVLFD�pV�VL�XQ�PRYLPHQW�
FRP�%DUFHORQD�HQ�FRP~�DFRQVH-
JXHL[� SURX� YRWV� SHU� JRYHUQDU� R�
QR��6L�QR�JXDQ\D�OHV�HOHFFLRQV��HO�
PDUJH�GH�PDQLREUD�HV� OLPLWD�D�
H[HUFLU�G·RSRVLFLy�R�D�SDFWDU�DPE�
DOWUHV�IRUFHV�L�DL[z�UHSURGXHL[�HO�
PDWHL[�GH�VHPSUH�

6H·OV�FULWLFD�SHU�KDYHU�SDFWDW�
amb un dels responsable de 
OHV�SROtWLTXHV�PXQLFLSDOV�
eV�LPSRUWDQW�KDYHU�DIHJLW�DO�

SURMHFWH� ,QLFLDWLYD� SHU� &DWDOX-
Q\D�9HUGV� L� (VTXHUUD� 8QLGD� L�
$OWHUQDWLYD��$�PpV��WLQGUDQ�PL-
QXWV�D� OD� WHOHYLVLy�SHU� IHU� FDP-
SDQ\D��(O�PpV�LPSRUWDQW�pV�TXH�
DTXHVWV�GRV�SDUWLWV�KDQ�ÀUPDW�HO�
FRGL�qWLF�

6HPSUH�HV�SRW�LQFRPSOLU��
3DVVD�VRYLQW�DPE�HOV�
SURJUDPHV�HOHFWRUDOV�
(OV�SULPHUV�TXH�YDQ�SODQWH-

MDU�HO�WHPD�GH�OD�FRQÁXqQFLD�YDQ�
VHU� HOV� G·,QLFLDWLYD� SHUTXq� YDQ�
YHXUH�FODUDPHQW�TXH�HUD�O·~QLFD�
PDQHUD� GH� PDQWHQLU�VH� L� DOKR-
UD� HUHQ� FRQVFLHQWV� TXH� SRW� VHU�
HO� FRPHQoDPHQW� GHO� VHX� ÀQDO��
(Q�FDQYL��GH�FDUD�DO�FLXWDGj��IHU�
YHXUH� TXH� V·KDQ� DMXQWDW� HQ� XQ�
VRO�SURMHFWH�pV�PROW�SRVLWLX�

/L�VDS�JUHX�TXH�OD�&83�VH�
Q·KDJL�PDQWLQJXW�DO�PDUJH"
(P� VDS� PROW� JUHX�� 7DQPD-

WHL[��QR�HVWLF�G·DFRUG�DPE�O·DQj-
OLVL�TXH� ID� OD�&83�GHO�TXH� V·KD�
IHW� D� %DUFHORQD�� 6HJRQV� HOOV��
3RUFLROHV�KD�JRYHUQDW�ÀQV�DYXL��
eV�PROW� IjFLO� FULWLFDU�� SHUz� HOOV�
QR� KL� HUHQ� SHUTXq� pV� XQ�PRYL-
PHQW� SROtWLF� PROW� MRYH�� %DUFH-
ORQD�KD�FDQYLDW�PROW�L�V·KDQ�IHW�
FRVHV� ERQHV�� 8Q� H[HPSOH� pV� OD�
WUDQVIRUPDFLy�GHOV�JUDQV�HVSDLV�
UHLYLQGLFDWV�

4Xq�FUHX�TXH�SRW�SDVVDU�D�
Barcelona aquest mes de 
PDLJ"
(5&� L� &L8� WUDXUDQ� PROWV�

PpV�YRWV�TXH�O·~OWLPD�YHJDGD�SHO�
WHPD�VRELUDQLVWD��SHUz�WLQF�PRO-
WHV� HVSHUDQFHV� GLSRVLWDGHV� HQ�
O·$GD�&RODX�SHUTXq�Wp� OHV�FDSD-
FLWDWV�QHFHVVjULHV�SHU�FRQYqQFHU�
PROWD�JHQW��$TXt�OD�FODX�pV�TXH�
YRWLQ�HOV�EDUULV�PpV�SRSXODUV�GH�
%DUFHORQD�

Sense pèls 
a la llengua

1R�KL�KD�UHV�PpV�HQFHUWDW�
TXH�DQDOLW]DU�OD�UHDOLWDW�
GHV�GH�OD�SHUVSHFWLYD�
TXH�GyQD�HO�WHPSV�L�
O·H[SHULqQFLD�YLWDO��eV�
HO�TXH�ID�&DUOHV�3ULHWR��
KLVWzULF�DFWLYLVWD�SROtWLF�
L�SUHVLGHQW�GH�OD�)$9%�
HQWUH������L�������DPE�HO�
PqULW�DIHJLW�TXH�OD�VHYD�
YLVLy�FUtWLFD�QR�pV�OD�G·XQ�
DPDUJDW�GHVHQJDQ\DW�
GH�WRW�TXH�HV�UHIXJLD�HQ�
HO�FLQLVPH��(O�GLVFXUV�GH�
3ULHWR�pV�FODU��HVWUXFWXUDW�
L�IXLJ�GH�ÁRULWXUHV�
DXWRFRPSODHQWV��SHUz�
VRUSUqQ�SHUTXq�DOKRUD�pV�
WUHPHQGDPHQW�RSWLPLVWD�
PDOJUDW�KDYHU�YLVFXW�
HQ�SULPHUD�SHUVRQD�OD�
UHSUHVVLy�IUDQTXLVWD�
L�OHV�PLVqULHV�WDQW�GH�
OD�WUDQVLFLy�FRP�GH�OD�
LPSHUIHFWD�GHPRFUjFLD�
DFWXDO��&DUOHV�3ULHWR�QR�
es mossega la llengua 
TXDQ�DQDOLW]D�HOV�SDUWLWV�
SROtWLFV��O·HYROXFLy�GH�
%DUFHORQD�FRP�D�FLXWDW�L�
OD�GHO�VHX�WHL[LW�FLXWDGj��
SHUz�WDPSRF�DPDJD�OD�
VHYD�FRQÀDQoD�HQ�OD�
FRQGLFLy�KXPDQD�L�HQ�OD�
OOXLWD�LQFDQVDEOH�GH�OD�
JHQW�SHU�IHU�GHO�VHX�EDUUL�
XQ�OORF�PLOORU��3ULHWR�
FUHX�HQ�HOV�PLUDFOHV��
(VWj�FRQYHQoXW�TXH�
%DUFHORQD�HQ�FRP~�SRW�
donar una sorpresa a les 
HOHFFLRQV�G·DTXHVW�PHV�
GH�PDLJ�VL�DFRQVHJXHL[�
PRELOLW]DU�HO�YRW�SRSXODU�
TXH�DFRVWXPD�D�UHIXJLDU�
VH�HQ�O·DEVWHQFLy�L�TXH�
$GD�&RODX�KR�IDULD�PROW�
Ep�FRP�D�DOFDOGHVVD�GH�
%DUFHORQD�

DAnI CODInA
Carles Prieto a casa seva, al barri de Gràcia
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La Barcelona dels veïns
AnDREu mAyAyO
catedràtic d’història 
conteMporània de la ub

PDGHX�+XUWDGR�� HO� IDPyV� DGYR-
FDW��HGLWRU� L�UHSXEOLFj�FDWDODQLV-
ta, subratlla amb una anècdota la 

LPSRUWjQFLD�FDEGDO�GH�OD�FLXWDW�GH�%DUFH-
ORQD�SHU�D�OD�KLVWzULD�GH�&DWDOXQ\D��4XDQ�
YD�DQDU�D�%DUFHORQD�HO�*RYHUQ�$]DxD�SHU�
D�O·DFWH�VLPEzOLF�GH�OOLXUDU�O·(VWDWXW�DSUR-
YDW�SHU�OHV�&RUWV��YD�WHQLU�OORF�XQD�IHVWD�
DO�3DODX�1DFLRQDO�GH� O·([SRVLFLy��(Q�XQ�
LQWHUYDO��+XUWDGR�YD�DQDU�D�VDOXGDU�/XtV�
%HOOR��TXH�HVWDYD�DVVHJXW�D�XQ�H[WUHP�GH�
OD�WHUUDVVD�PLUDQW�À[DPHQW�OD�FLXWDW��(O�
SUHVLGHQW�GH� OD�&RPLVVLy�SDUODPHQWjULD�
GH�O·(VWDWXW�OL�YD�GLVSDUDU�D�ERFD�GH�FDQy��
´YRVWqV� QR� KR� VDEHQ�� SHUz� O·(VWDWXW� pV�
DL[zµ��,�DVVHQ\DODYD�GH�SXQWD�D�SXQWD�WRW�
O·jPELW�GH�%DUFHORQD��6HQVH�DTXHVWD�PH-
WUzSROL��DIHJLD�O·LOÃOXVWUH�HVFULSWRU�L�SHGD-
JRJ��QLQJ~�QR�SDUODULD�GH�O·(VWDWXW��SHUz�
GDYDQW�G·DTXHVWD� REUD�PDJQD�QR� HV�SR-
GUj�IHU�DOWUD�FRVD�TXH�SDUODU�GH�O·(VWDWXW�

+XUWDGR�HVFULXUj�DQ\V�PpV� WDUG�� ´KR�
GHLD�FRPPRJXW��L�FRP�TXH�H[SUHVVDYD�HO�
PHX�SURSL�SHQVDPHQW��HP�YD�FRPPRXUH��
(UD�XQ�KRPHQDWJH�DOV�FRQVWUXFWRUV�GH�OD�
JUDQ�FDSLWDO�FDWDODQD��DTXHOOV�KRPHV�TXH�
QR�VDELHQ�EHQ�Ep�VL�HUHQ�FDWDODQLVWHV�QL�
KDYLHQ�SDVVDW�JDLUH�KRUHV�SHQVDQW�HQ�OHV�
GRFWULQHV�GHO�QDFLRQDOLVPH��SHUz�TXH�VD-
ELHQ�TXH�HUHQ�FDWDODQV�L�TXH�DPE�HO�VHX�
WUHEDOO�GH�FDGD�GLD�IHLHQ�&DWDOXQ\Dµ�

Construcció d’un marc teòric

/D� WHVL� GRFWRUDO� GH� 0DUF� $QGUHX�� DUD�
SXEOLFDGD�HQ�IRUPDW�GH� OOLEUH��RPSOH�XQ�
IRUDW� KLVWRULRJUjÀF� LPPHQV� L� UHFXSHUD�
�DOKRUD� TXH� YLQGLFD�� HO� ÀO� TXH� HQV� OOLJD�
DPE� O·HVWXGL� SLRQHU� GH� OD� PDODJXDQ\D-
GD�L�PROW�HVWLPDGD�$QQD�$ODEDUW��1R�HV�
WUDFWD�G·XQ� OOLEUH�PpV� VREUH� HOV� EDUULV� L�
HOV�YHwQV�GH�%DUFHORQD�R�Ep�OD�FUzQLFD�GH�
OD�)DYE� �TXH� WDPEp�KR� pV��� VLQy� O·HVIRUo�
GH�FRQVWUXLU�XQ�PDUF�WHzULF�VREUH�HO�SD-

SHU�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO� HQ� OD� WUDQVLFLy�
IRQDPHQWDW�HQ�XQD�UHFHUFD�H[KDXVWLYD�D�
SDUWLU� GH� GLYHUVHV� IRQWV� TXH� HQV� RIHUHL[�
XQD�PLUDGD�SROLqGULFD��SOHQD�GH�PDWLVRV��
L� TXH�HQV� REUH�� DL[t�PDWHL[��QRYHV�SHUV-
SHFWLYHV�GH�UHÁH[Ly�L�GH�UHFHUFD�

0DUF�$QGUHX�pV�XQ�huertamaro�L�GHOV�
ERQV�� /·HQWUDQ\DEOH� -RVHS� 0�� +XHUWDV�
&ODYHULD� OL� YD� HW]LEDU� OD� FRQVLJQD� �FRP�
DEDQV�KR�KDYLD�IHW�DPE�HQ�-DXPH�)DEUH�L�
G·DOWUHV��TXH�FDOLD�DSUHQGUH�OHV�OOLoRQV�GHO�
SDVVDW�SHU�D�HQWHQGUH�OD�UHDOLWDW�GHO�SUH-
VHQW��5DV�L�FXUW��OD�QHFHVVLWDW�GH�OD�+LVWz-
ULD�SHU�D�VDOSHEUDU�OD�QRWtFLD��(O�PDWHL[�
+XHUWDV� YD� WUDQVLWDU� SHU� OHV� DXOHV� XQL-
YHUVLWjULHV�DEVRUELQW�FRP�XQD�HVSRQMD�OHV�
FODVVHV�PDJLVWUDOV�GH�SURIHVVRUV�FRP�DUD�
-RVHS� 7HUPHV� �VHPSUH� DPE� OD� FDUWHUD�
SOHQD�GH�OOLEUHV��L�-RVHS�)RQWDQD��VHPSUH�
DPE�HO�FDS�SOH�L�EHQ�RUGHQDW�GH�WHRULHV��L�
GHO�VHX�PHVWUDWJH�HQ�YD�VRUWLU�HO�SULPHU��L�
HQFDUD�QR�VXSHUDW��PDQXDO�G·KLVWzULD�GHO�
PRYLPHQW� REUHU� FDWDOj� �L’Avenç�� �������
&XULRVDPHQW��OD�PDWHL[D�HGLWRULDO�SXEOL-
FD����DQ\V�GHVSUpV�HO�OOLEUH�G·HQ�0DUF�$Q-
GUHX��JDLUHEp�D�OD�PDWHL[D�HGDW�TXH�WHQLD�
HQ�+XHUWDV��FHUWLÀFDQW� OD�QRYD�FHQWUDOL-
WDW� KLVWRULRJUjÀFD� ciutadana davant la 
FHQWUDOLWDW�obrera��/·LOÃOXVWUH�YHt�GHO�3R-
EOHQRX�QR�WDQ�VROV�HVWDULD�HQFDQWDW�VLQy�
WUHPHQGDPHQW� RUJXOOyV� GH� OD� IHLQD� IHWD�
SHO�PpV�SHWLW�GH�OD�FROOD��D�TXL�YD�SDVVDU�
HO� WHVWLPRQL� O·DQ\�������DPE�WRW� MXVW����
DQ\V��DPE�HO�OOLEUH��IHW�D�TXDWUH�PDQV��WL-
tulat, no endebades, Barcelona en lluita�

0DUF�$QGUHX�VXEUDWOOD�OD�LPSRUWjQFLD�

�WRW�VRYLQW�PpV�SUHVHQW�HQ�HOV�DGYHUVDULV�
TXH�HQ�HO�SURSLV�SURWDJRQLVWHV��GHO�PRYL-
PHQW�FLXWDGj�IRUMDW�DOV�EDUULV�GXUDQW� OD�
GLFWDGXUD�HQ�OD�WUDQVLFLy�D�OD�GHPRFUjFLD�
D� (VSDQ\D� L� OD� UHFXSHUDFLy� GH� O·DXWRJR-
YHUQ�D�&DWDOXQ\D�L��QRJHQVPHQ\V��HQ�OD�
WUDQVIRUPDFLy� XUEDQD� L� OD� VRFLDOLW]DFLy�
G·XQD�FXOWXUD�GHPRFUjWLFD�L�SDUWLFLSDWLYD�
TXH� pV�� VHQV� GXEWH�� HO� URYHOO� GH� O·RX� GHO�
model Barcelona�� TXH� DUD� KRP� YRO� FRQ-
YHUWLU�OR� HQ�XQD�PDUFD�SHU�D� IHU� FDODL[��
/D�PRELOLW]DFLy�YHwQDO�YD�PDUFDU�O·DJHQ-
GD� SROtWLFD� GH� OD� UXSWXUD� FDWDODQD� L� OHV�
VHYHV�SURSRVWHV�KDQ�GHL[DW�HPSUHPWD�HQ�
XQ�EDUULV� L�XQ�GLVWULFWHV�GHOLPLWDWV�SHOV�
SURSLV� YHwQV� HQ� XQ� PDSD� TXH� O·$MXQWD-
PHQW�GHPRFUjWLF�YD�IHU�VHX�O·DQ\������

Interès creixent pel moviment veïnal

'HV�GHO�JUXS�GH�UHFHUFD�GHO�3DYHOOy�GH�OD�
5HS~EOLFD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��
GHO�TXDO�IRUPD�SDUW�$QGUHX��HVWHP�LQWHQ-
WDQW�GRQDU�UHVSRVWD�D�XQ�LQWHUqV�FUHL[HQW�
UHVSHFWH�HO�PRYLPHQW�YHwQDO��'H�IHW�V·HVWj�
SURGXLQW��GLQV�GH�O·jPELW�GH�OD�KLVWzULD�VR-
FLDO��XQ�GHVSODoDPHQW�GHOV�HVWXGLV�UHIHULWV�
DO�PRYLPHQW�REUHU�FDS�HO�PRYLPHQW�YHw-
QDO��FLXWDGj�R�SRSXODU��'H�OD�FHQWUDOLWDW�L�
VRFLDOLW]DFLy�GH�OD�IjEULFD�D�OD�FHQWUDOLWDW�
L� VRFLDOLW]DFLy�GHO�EDUUL��'HO� FRQYHQL� FRO�

OHFWLX�D�O·RFXSDFLy�GH�O·HVSDL�S~EOLF��'H�OD�
YDJD�FRQWUD�O·HPSUHVDUL�D�OD�SURWHVWD�FRQ-
WUD� O·$MXQWDPHQW�� 'H� OHV� WHVLV� GRFWRUDOV�
TXH�V·HVWDQ�GXHQW�D�WHUPH�YROGULD�HVPHQ-
WDU�OD�GH�O·$UQDX�/ySH]��TXH�SRVD�O·DFFHQW�
HQ�OD�GLDOqFWLFD�HQWUH�HO�PRYLPHQW�YHwQDO�
L� O·DMXQWDPHQW�G·HVTXHUUHV�������������D�
SDUWLU�G·XQ�EDUUL�SRSXODU�DPE�HPLJUDFLy�
GHOV� DQ\V� YLQW� L� WUHQWD� �3REOH�6HF�0RQW-

MXwF��L�XQD�FURQRORJLD�TXH�YD�PpV�HQOOj�GH�
OD� WUDQVLFLy�� 'DYLG�0RUHQR�� SHU� OD� VHYD�
EDQGD��PLUD�OD�FLXWDW��HOV�EDUULV�L�HOV�YHwQV�
GHV�GHO�SRGHU�PXQLFLSDO�GHO�SULPHU�DMXQ-
WDPHQW�GHPRFUjWLF��'XHV�YLVLRQV�FRPSOH-
PHQWjULHV�G·XQD�UHDOLWDW��%DUFHORQD�L�HOV�
VHXV�YHwQV��PDVVD� LJQRUDGD� L� EDQGHMDGD�
L� TXH�� FRP�DSXQWDYD�+XUWDGR�� pV� O·$'1�
GH�OD�QRVWUD�GHPRFUjFLD�UHSXEOLFDQD�L�GH�
O·DXWRJRYHUQ�GH�&DWDOXQ\D�

9DO�OD�SHQD�UHSURGXLU�XQD�GH�OHV�FLWHV��
GH�O·HVFULSWRU�-DYLHU�3pUH]�$QG~MDU��DPE�
OHV�TXDOV�0DUF�$QGUHX�REUH�DTXHVW�OOLEUH�
LPSUHVFLQGLEOH��´/D�GHPRFUDFLD�OD�IXHURQ�
FRQTXLVWDQGR� HVWRV� KRPEUHV� \� PXMHUHV�
FDOOH�SRU�FDOOH��iUERO�SRU�iUERO��/D�GHPR-
FUDFLD�HV�XQD�FRVD�TXH�VH�SXHGH�WRFDU��\�
que esta gente tuvo en sus manos duran-
WH�GtDV�VHJXLGRV�\�QRFKHV�HQWHUDV��&RQVH-
JXLU�XQ�FROHJLR�S~EOLFR�HQ�XQ�EDUULR�TXH�
QR�OR�WHQtD��OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�DPEX-
ODWRULR�GRQGH�QR�OOHJDEDQ�ORV�PpGLFRV��GH-
MDU�XQD�SOD]D�VLQ�HGLÀFDU�SDUD�TXH�ORV�QL-
xRV�MXHJXHQ��KDFHU�XQ�SROLGHSRUWLFR�SDUD�
TXH�HO�~QLFR�GHSRUWH�QR�VHD�DSHGUHDU�SH-
UURV��ORJUDU�TXH�SDVH�HO�DXWRE~V�GRQGH�QR�
pasaba nada o que llegue el metro donde 
QR�OOHJDED�SDUD�SRGHU�LU�DO�WUDEDMR�VLQ�QH-
FHVLGDG�GH�SLVDU�FKDUFRV��VLQ�DJXDQWDU�OD�
OOXYtD�\�HO�IUtR�GH�OD�PDGUXJDGD��VLQ�DQGDU�
por los descampados que separaban el 
EDUULR�GH�ORV�WUDQVSRUWHV�S~EOLFRV��HVD�HV�
OD�GHPRFUDFLD�TXH�KLFLHURQ�UHDOLGDG�HVWDV�
gentes encerrándose en los locales de sus 
DVRFLDFLRQHV�GH�YHFLQRV��HQFDGHQiQGRVH�D�
YHUMDV��FRUWDQGR�HO�WUiÀFR��SURWHVWDQGR�HQ�
OD�FDOOH��OXFKDQGR��/D�GHPRFUDFLD�HV�DOJR�
TXH�VH�YH�\�VH�WRFD��\�GRQGH�QR�VH�SHUFLEH�
HV�TXH�QR�OD�KD\µ��Paseos con mi madre, 
7XVTXHWV��������

A

A dalt, manifestació veïnal als anys 70 exigint habitatge digne per als 

barraquistes del Carmel. A sota, façana de l’AV de Sant Andreu pintada 

pels feixistes. Al costat, portada del llibre de Marc Andreu

O/D�PRELOLW]DFLy�YHwQDO�YD�
PDUFDU�O·DJHQGD�SROtWLFD�GH�
OD�UXSWXUD�FDWDODQD�L�OHV�
VHYHV�SURSRVWHV�KDQ�GHL[DW�
HPSUHPWD�D�EDUULV�L�GLVWULFWHV�

O/·HVWXGL�GH�OD�KLVWzULD�VRFLDO�
V·HVWj�GHVSODoDQW�GH�O·jPELW�
REUHU�FDS�DO�PRYLPHQW�
YHwQDO��FLXWDGj�R�SRSXODU� 
GH�OD�IjEULFD�DO�EDUUL
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Molt més que una llegenda urbana
mARC AnDREu

/D�SULPDYHUD�GH�������HO�JRYHUQDGRU�FL-
YLO�GH�%DUFHORQD��5RGROIR�0DUWtQ�9LOOD��YD�
UHEUH�XQ�LQIRUPH�UHVHUYDW�TXH�HV�WLWXODYD�
Enfoque correcto de la Favb��6·KL�H[SOLFD-
YD�TXH�HO�PRYLPHQW�YHwQDO�GH� OD�FDSLWDO�
GH�&DWDOXQ\D�HUD�´XQD�SODWDIRUPD�LGHDOµ�
GH�OOXLWD�FRQWUD�OD�GLFWDGXUD�´TXH�SXHGH�
VXSHUDU�HQ�LQÁXHQFLDµ�G·DOWUHV�LQVWjQFLHV�
RSRVLWRUHV��&RPLVVLRQV�2EUHUHV��FROÃOHJLV�
SURIHVVLRQDOV�� $VVHPEOHD� GH� &DWDOXQ\D��
(VJOpVLD� GH� EDVH������ $O� PDWHL[� LQIRUPH�
JRYHUQDWLX�HV�FRQVWDWDYD�TXH�OHV�DVVRFL-
DFLRQV�GH�YHwQV�G·jPELW�GH�EDUUL�KDYLHQ�
DFRQVHJXLW��HQ�PHQ\V�G·XQ�DQ\��HO�FRQWURO�
HIHFWLX�G·XQD�)DYE�QDVFXGD�HO������FRP�
D�DJUXSDFLy�G·HQWLWDWV�FRPHUFLDOV�EXUJH-
ses (els bombillaires�� TXH� JXDUQLHQ� HOV�
FDUUHUV� SHU�1DGDO�� L� OHJDOLW]DGD� SHU� OHV�
DXWRULWDWV�IUDQTXLVWHV��SUHFLVDPHQW��DPE�
OD�LGHD��IUDFDVVDGD��G·LQWHQWDU�QHXWUDOLW-
]DU�HO�PRYLPHQW�YHwQDO�G·DUUHO�SRSXODU�L�
KHJHPRQLD�FRPXQLVWD��HQ�DXJH�GHV�GH�À-

QDOV�GHOV�DQ\V�����'H�IHW��HQ�GRV�LQIRUPHV�
VHFUHWV�GH������L������WLWXODWV�Plan Bar-
rio��HO� IUDQTXLVPH�MD�KDYLD�DOHUWDW��´/DV�
RUJDQL]DFLRQHV� VXEYHUVLYDV� WRPDURQ�
HQ� ORV�~OWLPRV�DxRV�GH� OD�GpFDGD�GH� ORV�
VHVHQWD� D�%DUFHORQD� FRPR� FLXGDG� SLORWR�
SDUD� GHVDUUROODU� XQD� ODERU� GH� DJLWDFLyQ�
\�SRVWHULRU�SROLWL]DFLyQ�GH�ORV�EDUULRV�SR-
SXODUHVµ�

(QWUH� UHIHUqQFLHV� FRPSDUDWLYHV� GH�
O·(VSDQ\D�GH�OD�À�GHO�IUDQTXLVPH�L�D�OHV�
SRUWHV� GH� OD� WUDQVLFLy� DPE� OD� VLWXDFLy�
GH� OD� &DWDOXQ\D� UHSXEOLFDQD� L� UHYROXFL-
RQjULD� GHOV� DQ\V� ���� � O·LQIRUPH�Enfoque 
correcto de la Favb� FRQFORwD�� ´+D\� TXH�
FHGHU�DQWH�HO�SXHEOR����GH�OR�FRQWUDULR�QR�
KD\�TXLHQ�OR�IUHQHµ��,�D�DTXHVWD�FRQFOXVLy�
DUULEDYD� O·LQIRUPH� JRYHUQDWLX� PDOJUDW�
KDYHU�FODVVLÀFDW�WRWHV�OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�

YHwQV�LQWHJUDGHV�HO������D�OD�)DYE�HQWUH�
XQD� PDMRULD� G·´D]XOHVµ� R� IDYRUDEOHV� DO�
UqJLP� IUDQTXLVWD� ����� EjVLFDPHQW� bom-
billaires�� L� XQD� PLQRULD� HWLTXHWDGHV� GH�
´URMDVµ� R� FODUDPHQW� DQWLIUDQTXLVWHV� �����
HVVHQFLDOPHQW�GH�EDUUL���0DUWtQ�9LOOD�QR�
HV�YD�UHVLJQDU�WDQ�IjFLOPHQW�DO�TXH�DTXHOO�
LQIRUPH�TXDOLÀFDYD�GH�WULRPI�GH�´OD�IXHU-
]D�LGHROyJLFD�GH�XQRV�SRFRV�D�OD�FDUHQFLD�
LGHROyJLFD�GH�OD�PD\RUtDµ�L�YD�PDQLREUDU��
GH�WRWHV�OHV�PDQHUHV�SRVVLEOHV��SHU�LQWHQ-
tar controlar o acotar a Barcelona la for-
oD�G·XQ�PRYLPHQW�FLXWDGj�TXH�YD�LQÁXLU�
PROW�PpV�GHO�TXH�V·KD�UHFRQHJXW�ÀQV�DUD�

HQ�HO�SURFpV�GH�FDQYL�SROtWLF�GH�OD�WUDQVL-
FLy�D�(VSDQ\D�

$O� JRYHUQDGRU� FLYLO� GH� %DUFHORQD� HOV�
VHXV� LQIRUPDQWV� OL� YDQ� TXDQWLÀFDU� HQ�
����PLOLRQV�GH�SHVVHWHV�HO�FRVW�G·LQWHQWDU�
VXERUQDU� L� FRQWURODU� OD� )DYE�� 3HUz� FRP�
TXH�DL[z� MD�HV�YHLD�TXH�QR�VHULD�HIHFWLX��
0DUWtQ� 9LOOD� YD� intrigar� OD� SULPDYHUD�
GH� ����� �VHQVH� q[LW�� DPE� XQD�PRFLy� GH�
FHQVXUD�D�OD�MXQWD�GH�OD�)DYE��'HVWDFDWV�
ERPELOODLUHV�GH�OD�MXQWD��HVSLHV�R�SURSHUV�
DO�JRYHUQDGRU�FLYLO��YDQ�LQVWLJDU�DTXHVWD�
PDQLREUD�GHVSUpV�TXH�HOV�UHSUHVHQWDQWV�
GHOV� EDUULV� DFRQVHJXLVVLQ� SRVLFLRQDU� HO�

PRYLPHQW� YHwQDO� FRP� XQV� GHOV� DEDQGH-
UDWV�GH�OD�FDPSDQ\D�SHU�O·DPQLVWLD�L�OHV�
OOLEHUWDWV� GHPRFUjWLTXHV�� 0DUWtQ� 9LOOD�
YD� SURSLFLDU� QHJRFLDFLRQV� VHFUHWHV� DPE�
UHSUHVHQWDQWV�YHwQDOV�GH�OD�EXUJHVLD�FD-
WDODQLVWD�L�GHOHJDWV�GH�-RUGL�3XMRO�DPE�OD�
LGHD�G·HQWUHJDU�ORV�HO�FRQWURO�GH�OD�)DYE�
D� FDQYL� GH�PDQWHQLU� D� UDWOOD� HOV� FRPX-
QLVWHV��KHJHPzQLFV�D� OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�
EDUUL�� ,� TXDQ� DL[z� WDPEp� YD� IUDFDVVDU�
�SHUTXq��VHJXLQW�OD�OtQLD�SROtWLFD�XQLWjULD�
GH� O·$VVHPEOHD� GH� &DWDOXQ\D�� GLULJHQWV�
FRPXQLVWHV� GH� EDUUL� FRP� &DUOHV� 3ULHWR�
van fer-se seus bombillaires� SXMROLVWHV�
FRP�0LTXHO� (VTXLURO� L� $OEHUW� 3RQV� 9D-
OyQ���0DUWtQ�9LOOD�QR�YD�GXEWDU�D�XWLOLW]DU�
R�HPSDUDU�OD�JXHUUD�EUXWD�

/D� GHWHQFLy� R� SURFHVVDPHQW� G·DO-
JXQV� GLULJHQWV� YHwQDOV� DFXVDWV� G·DFWLYL-
WDWV� VXEYHUVLYHV� �OD� 3DX�� &DUPHO�� 1RX�
%DUULV������ O·HPSUHVRQDPHQW� L� HO� FRQVHOO�
GH� JXHUUD� FRQWUD� HO� SHULRGLVWD� L� DFWLYLV-
WD� GH� EDUULV� -RVHS�0DULD�+XHUWDV�� L� HOV�
DWHPSWDWV�TXH��O·HVWLX�GH�������YDQ�SDWLU�

DVVRFLDFLRQV� GH� YHwQV� FRP� OHV� GH� 6DQWV��
6DQW� $QGUHX� L� OHV� &RUWV� V·LQVFULXHQ� HQ�
XQD�FUzQLFD�QHJUD�QR�JHQV�FDVXDO��,�TXH�
QR�H[FORwD�TXH�0DUWtQ�9LOOD��JRYHUQDGRU�
FLYLO� L� jefe�SURYLQFLDO�GHO�0RYLPLHQWR��HV�
UHXQtV�FDGD�PHV�DPE�OD�MXQWD�GH�OD�)DYE�
SHU�SUHQGUH�OD�WHPSHUDWXUD�G·XQD�RSRVL-
FLy�PpV� RUJDQLW]DGD� HQ� FODX� YHwQDO� TXH�
QR�SDV�HQ�XQD�$VVHPEOHD�GH�&DWDOXQ\D�
GHVDUWLFXODGD� D� ÀQDOV� GH� ����� L� TXH� QR�
UHFXSHUDULD� HO� SROV� ÀQV� GHVSUpV� GH� OD�
PRUW�GH�)UDQFR��$L[t��0DUWtQ�9LOOD�HV�YD�
UHXQLU�DPE�OD�)DYE�HO����GH�QRYHPEUH�GH�
������FLQF�GLHV�GHVSUpV�GH�PRULU�)UDQFR�L�
TXDQ�HQFDUD�QR�IHLD�QL�XQD�VHWPDQD�TXH�
KDYLHQ�GHFODUDW�LOÃOHJDO�OD�)HGHUDFLyQ�GH�
$VRFLDFLRQHV�GH�9HFLQRV�GH�0DGULG��'X-

ARxIu hIStòRIC DEl pOblEnOu
Junta de l’AV del Poblenou reunida amb l’alcalde Viola, 1976

O0DUWtQ�9LOOD��JRYHUQDGRU�
FLYLO�GXUDQW�HO�IUDQTXLVPH��
FRQIHVVD�TXH�HO�TXH�PpV�HO�YD�
sorprendre va ser la força del 
PRYLPHQW�FLXWDGj�EDUFHORQt

(O�PDQWHQLPHQW��UHYLWDOLW]DFLy�R��ÀQV�
L�WRW��OD�LQYHQFLy�GH�IHVWHV�PDMRUV�
L�WUDGLFLRQV�SRSXODUV�HVWj�HQ�O·$'1�
GHO�PRYLPHQW�YHwQDO��3HUz�GHV�TXH��
HO�������OD�)$9%�YD�RUJDQLW]DU�DPE�
q[LW�HOV�FLFOHV�GH�FRQFHUWV�Raimon als 
barris i Serrat als barris��HQWUH�HOV�
DFWLXV�GH�OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV�KL�
KD�WDPEp�OD�VHYD�DSRUWDFLy�D�OD�YLGD�
FXOWXUDO�L�IHVWLYD�GH�%DUFHORQD��(O������
YD�VHU�OD�)$9%�TXL�HV�YD�HQFDUUHJDU�
DPE�q[LW�GH�UHFXSHUDU�HO�&DUQHVWROWHV�
DPE�XQD�FRQFRUUHJXGD�IHVWD�DO�
3REOH�(VSDQ\RO�TXH�YD�DFDEDU�DPE�
VRUSUHVD�LQWHUQD��HO�VHUYHL�GH�EDU�HV�YD�
DGMXGLFDU�LUUHJXODUPHQW�D�XQD�HPSUHVD�
WDSDGRUD�GH�O·HQFDUD�LOĊOHJDO�368&�L��
HQ�GHVFREULU�VH�HO�IHW��HO�PHPEUH�GH�
O·H[HFXWLYD�FRPXQLVWD�-RUGL�&RQLOO�YD�
DQDU�D�GLVFXOSDU�VH�GDYDQW�OD�MXQWD�GH�
OD�)$9%�L�YD�WRUQDU�OD�UHFDSWDFLy�

(O�PDWHL[�������OD�)$9%�YD�
RUJDQLW]DU�JUDQV�IHVWHV�SRSXODUV�D�OHV�
IRQWV�GH�0RQWMXwF�SHU�6DQW�-RUGL��HO�ball 
de l’Estatut��L�DO�3REOH�(VSDQ\RO�SHU�OD�
UHYHWOOD�GH�6DQW�3HUH��TXH�YD�DFDEDU�
DPE�LQFLGHQWV�DPE�MRYHV�OOLEHUWDULV�TXH�YDQ�HQWUDU�VHQVH�
SDJDU���DL[t�FRP�OD�SULPHUD�7DPERULQDGD�LQIDQWLO�DO�SDUF�
*�HOO��$TXHVWD�YD�VHU��GH�IHW��O·HVWUHQD�GH�OD�&RRUGLQDGRUD�
G·(VSHFWDFOHV�,QIDQWLOV�DOV�%DUULV��FRQHJXGD�FRP�/D�5RGD�
G·(VSHFWDFOHV�L�QDVFXGD�HQ�ERQD�PHVXUD�VRWD�LPSXOV�GHO�
PRYLPHQW�YHwQDO��0~OWLSOHV�DFWLYLWDWV�GHO�&RQJUpV�GH�&XOWXUD�

&DWDODQD�YDQ�FRPSWDU�WDPEp�DPE�HO�
VXSRUW�L�RUJDQLW]DFLy��HQWUH������L�
������GH�OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV��,�HO�
3DODX�G·(VSRUWV�GH�0RQWMXwF��GHO�TXH�
OD�)$9%�YD�DFRQVHJXLU�OD�FHVVLy�JUDWXwWD�
XQ�FRS�DO�PHV�GXUDQW�HO�PDQGDW�GH�
-RVHS�0��6RFtDV�+XPEHUW��YD�VHU�
HVFHQDUL�GH�IHVWLYDOV�L�MRUQDGHV�IHVWLYHV�
L�UHLYLQGLFDWLYHV�

1R�pV�HVWUDQ\��GRQFV��TXH�IRV�OD�)$9%�
TXL�HO������RUJDQLW]pV�XQ�IHVWLYDO�SHU�
OD�OOLEHUWDW�G·H[SUHVVLy�L�GH�VROLGDULWDW�
DPE�(OV�-RJODUV�SURFHVVDWV�SHU�O·REUD�
La torna�R�TXH��HO�������YROJXpV�
RUJDQLW]DU�XQ�IHVWLYDO�GH�VXSRUW�DOV�
HQFDXVDWV�DQDUTXLVWHV�SHO�FDV�6FDOD�
ÀQDOPHQW�SURKLELW��7DPEp�YD�VHU�
OD�)$9%�OD�UHVSRQVDEOH�GHO�IHVWLYDO�
G·KRPHQDWJH�D�;HVFR�%RL[�GHVSUpV�GH�
OD�PRUW�G·DTXHVW�DQLPDGRU�LQIDQWLO�L�
G·RUJDQLW]DU��HO�������HO�FRQFHUW�DQWL�
27$1�GH�3L�GH�OD�6HUUD��/DERUGHWD��
-RVHS�7HUR�L�6DQWL�$ULVD�TXH�YD�SRVDU�À�
DO�%RUQ�D�OD�FDPSDQ\D�3ULPDYHUD�SHU�
OD�3DX��'H�OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH��HO�
�����L�WDPEp�DO�%RUQ��OD�)$9%�YD�GRQDU�

FREHUWXUD�D�O·$VVHPEOHD�G·2NXSHV�SHO�IHVWLYDO�GH�SURWHVWD�SHO�
GHVDOORWMDPHQW�GHO�FLQH�3ULQFHVD�RQ�YDQ�DFWXDU�/D�)XUD�GHOV�
%DXV��/OXtV�/ODFK�L�%DUULFDGD��2�TXH��HO�������YD�JHVWLRQDU�
WDPEp�HOV�SHUPLVRV�SHUTXq�OD�JUDQ�PDQLIHVWDFLy�FRQWUD�OD�
*XHUUD�L�O·(XURSD�GHO�&DSLWDO��GXUDPHQW�UHSULPLGD��SRJXpV�
DFDEDU�DPE�XQ�FRQFHUW�GH�0DQX�&KDR�DO�6RW�GHO�0LJGLD�

Molta alegria, que és festa major

O/·HQGDUUHULPHQW�GH�
OHV�SULPHUHV�HOHFFLRQV�
PXQLFLSDOV�GHPRFUjWLTXHV 
YD�VHU�PRWLYDGD�SHU�OD�SRU 
DOV�YHwQV�L�D�XQ����G·DEULO

�pASSA A lA pàgInA 24



CARRER135 Març 2015 DOSSIER 24

UDQW�SURS�GH�GRV�DQ\V��0DUWtQ�9LOOD�YD�
H[SHULPHQWDU�D�%DUFHORQD�DPE�WRWV�HOV�
DFWRUV� L� IRUFHV� VRFLDOV� TXH� KDYLHQ� GH�
VHU� FODX� D� OD� WUDQVLFLy�� ,�� VHJRQV� SUz-
SLD� FRQIHVVLy�� OD� IRUoD� GHO� PRYLPHQW�
FLXWDGj�pV�HO�TXH�PpV�HO�YD�VRUSUHQGUH��
(Q�YD�H[WUHXUH�OOLoRQV�TXH�HO�������MD�
PLQLVWUH�GH� O·,QWHULRU��QR�YD�GXEWDU�D�
SRVDU�HQ�SUjFWLFD�

(O�PDWHL[�DEULO�GH������TXH�$GROIR�
6XiUH]�OHJDOLW]DYD�HO�3DUWLW�&RPXQLV-
WD��0DUWtQ�9LOOD�YD�LQWHQWDU�OOLJDU�FXUW�
OHV� DVVRFLDFLRQV� GH� YHwQV� PLWMDQoDQW�
XQ�GHFUHW�TXH�OHV�REOLJDYD�D�SRUWDU�XQ�
QRP�GH� VDQW� L� D� OLPLWDU� OHV� VHYHV� DF-
WLYLWDWV�VRWD�DPHQDoD�G·LOÃOHJDOLW]DFLy��
9D�KDYHU�GH� IHU�VH� HQUHUH�D� FDXVD�GH�
OD� GHFLGLGD� DFWLWXG� G·LQVXEPLVVLy� TXH�
YD� PRVWUDU� HO� PRYLPHQW� YHwQDO� G·DU-
UHX� G·(VSDQ\D�� OLGHUDW� SHU� OD� )DYE��
3HU�FRQWUD��OD�PDTXLQjULD�SROtWLFD�L�GH�
O·(VWDW�YDQ�WHQLU�PpV�q[LW�HO������HQ�OD�
VHYD�RSRVLFLy�D�O·DFWLYLVPH�YHwQDO��DPE�
HOV� YRWV� GH� OD�8&'� L�$3� L� O·DEVWHQFLy�
FzPSOLFH� GHO� 362(�� OHV� &RUWV� FRQVWL-
tuents van rebutjar les esmenes co-
PXQLVWHV�TXH�SURSRVDYHQ��D�LQVWjQFLD�
GH�OD�)DYE�L�DOWUHV�IHGHUDFLRQV��TXH�OHV�
DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV� IRVVLQ�UHFROOLGHV�
GLQV�GHO�PDWHL[�DUWLFOH�GH�OD�&RQVWLWX-
FLy�TXH�Vt�UHFRQHL[�HOV�SDUWLWV�SROtWLFV��
HOV�VLQGLFDWV�L�OHV�SDWURQDOV�

$UD� Ep�� OD� SURYD� Pj[LPD� TXH� OD�
)DYE� L� OD� IRUoD� GHO� PRYLPHQW� FLXWD-
Gj�QR�VyQ�XQD� OOHJHQGD�XUEDQD�� VLQy�
XQ�IDQWDVPD�UHDO�L�DPE�DFFHQW�FDWDOj�
TXH�YD�UHFyUUHU�O·(VSDQ\D�GHO�ÀQDO�GHO�
IUDQTXLVPH�L�OD�WUDQVLFLy�UDX�HQ�O·HQ-
GDUUHULPHQW�GH�OHV�SULPHUHV�HOHFFLRQV�
PXQLFLSDO� GHPRFUjWLTXHV� ÀQV� D� XQD�
GDWD� WDQ� WDUGDQD� FRP�HO���G·DEULO�GH�
������3URX�Ep�TXH�VH·Q�YD�HQFDUUHJDU�
0DUWtQ�9LOOD�GHVSUpV�TXH�HO�VXFFHVVRU�

GH�)UDQFR�D� WtWRO�GH� UHL��-RDQ�&DUOHV�
GH�%RUEy�� QRWLÀTXpV� HO� MXQ\� GH� �����
DO� SUHVLGHQW� GHOV� (VWDWV� 8QLWV� *H-
UDOG� )RUG� L� DO� VHX� VHFUHWDUL� G·(VWDW�
+HQU\�.LVVLQJHU�TXH�O·~QLF�TXH�SRGLD�
IHU� SHULOODU� XQD� WUDQVLFLy� RUGHQDGD�
HUD� O·DJLWDFLy� YLVFXGD� HQ� FLXWDWV� FRP�
%DUFHORQD��6HJRQV�FRQVWD�HQ�OD�WUDQV-
FULSFLy�GHVFODVVLÀFDGD�DOV�(8$�GH� OD�
FRQYHUVD�TXH�YDQ�PDQWHQLU�DO�GHVSDW[�
RYDO�GH�OD�&DVD�%ODQFD��HO�5HL�YD�GLU�
D�)RUG� L�.LVVLQJHU�� ´1R� FRPHWUp� O·HU-
URU�GHO�PHX�DYL�>HO����G·DEULO�GH�����@�
L� FRQYRFDUp� OHV� HOHFFLRQV� PXQLFLSDOV�
GHVSUpV�GH�OHV�JHQHUDOVµ�

$PHQDoDW� G·HVFDF� SHO� PRYLPHQW�
FLXWDGj� GHV� GH� OD� JUDQ� PDQLIHVWDFLy�
SHU�O·DPQLVWLD�TXH��FRP�D�SDUDLJXD�GH�
O·$VVHPEOHD�GH�&DWDOXQ\D�� OD�)DYE�YD�
FRQYRFDU�O·��GH�IHEUHU�GH�������HO�5HL�L�
HOV�JRYHUQV�G·$GROIR�6XiUH]�QR�WDQ�VROV�
YDQ� SRVSRVDU� DO� Pj[LP� OHV� HOHFFLRQV�
PXQLFLSDOV��(O�GHVHPEUH�GH������YDQ�
FHGLU�D�OD�SUHVVLy�YHwQDO�H[HPSOLÀFDGD�
HQ� OD� FDPSDQ\D� GH� OD� )DYE� ´6DOYHP�
%DUFHORQD�SHU�OD�GHPRFUjFLDµ�L�YDQ�GHV-
WLWXLU� O·LQWUDQVLJHQW� DOFDOGH� -RDTXLP�
9LROD�GH�OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH�HO������
OD�SURWHVWD�GHOV�YHwQV�GH�1RX�%DUULV� L�
GHO� &DUPHO� KDYLD� IRUoDW� OD� GHVWLWXFLy�
GH�O·DOFDOGH�-RVHS�0DULD�GH�3RUFLROHV���,�
TXH�HO������YD�VHU�GHVWLWXwW�(QULF�0DVy�
SHU� SUHVVLRQV� GHO� E~QNHU� IUDQTXLVWD�
local, molest pels avenços veïnals sota 
OD�VHYD�DOFDOGLD���7RWHV�DTXHVWHV�ÀWHV��
R�OHV�TXH�YDQ�VLJQLÀFDU�HQWUH�ÀQDOV�GHOV�
DQ\V����L�PLWMDQ����OD�SDUDOLW]DFLy�GHOV�
SODQV�GH�OD�5LEHUD�L�GH�7RUUH�%DUy�9DOO-
ERQD�7ULQLWDW�DL[t� FRP�OD�JUDQ�JXHUUD�
DO�3OD�&RPDUFDO�GHL[HQ�FODU�TXH�OD�IRU-
oD� GHO�PRYLPHQW� YHwQDO� GH� %DUFHORQD�
QR�pV�FDS�OOHJHQGD�XUEDQD�

mARC AnDREu

4XDQ��O·DEULO�GH�������OHV�IRUFHV�
G·HVTXHUUHV�YDQ�JXDQ\DU�OHV�HOHFFLRQV�
PXQLFLSDOV�D�OHV�SULQFLSDOV�FLXWDWV��HOV�
SURSLV�SDUWLWV�SROtWLFV��L��VLQJXODUPHQW��
HOV�VRFLDOLVWHV��YDQ�VHU�HOV�TXH�HV�YDQ�
HQFDUUHJDU�GH�WDOODU�OHV�DOHV�D�OHV�
DVSLUDFLRQV�GH�GHPRFUjFLD�SDUWLFLSDWLYD�
L�DPE�XQ�KRULW]y�VRFLDOLW]DQW�TXH�
SURSXJQDYD�HO�PRYLPHQW�YHwQDO��9D�
TXHGDU�FODU�TXDQ��HO����GH�PDLJ�GH�
������O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�YD�
GHL[DU�OLWHUDOPHQW�SODQWDWV�OD�MXQWD�
GH�OD�)DYE�L�UHSUHVHQWDQWV�GH����
DVVRFLDFLRQV�GH�YHwQV�HQ�OD�SULPHUD�
UHXQLy�GH�WUHEDOO�FRQYRFDGD�SHO�QRX�
DOFDOGH�1DUFtV�6HUUD��$TXHOO�GLD��HOO�L�
WRWV�HOV�UHJLGRUV�YDQ�SUHIHULU�VDOXGDU�
GHV�GHO�EDOFy�GH�OD�SODoD�GH�6DQW�-DXPH�
XQ�%DUoD�WULRPIDQW��TXH�HO�GLD�DEDQV�
KDYLD�JXDQ\DW�OD�5HFRSD�D�%DVLOHD��L�
YDQ�GHUURWDU�HOV�YHwQV��REOLGDWV�HQ�XQHV�
GHSHQGqQFLHV�PXQLFLSDOV��MD�TXH�QLQJ~�
HOV�YD�DYLVDU�GHO�FDQYL�G·DJHQGD�

Reglament de participació 

descafeïnat

$TXHOO�PHQ\VSUHX�HV�YD�UHÁHFWLU�D�ÀQDOV�
GH������HQ�OD�SULPHUD�QRUPDWLYD�GH�
SDUWLFLSDFLy�FLXWDGDQD��O·$MXQWDPHQW�YD�
UHEXWMDU�OHV�SURSRVWHV�YHwQDOV�GH�GUHW�GH�
YHX�L�SURSRVWD�FLXWDGDQD�DOV�SOHQV��GUHW�
G·LQIRUPDFLy�L�WUDQVSDUqQFLD�PXQLFLSDO��
GUHW�D�OD�FRJHVWLy�FLXWDGDQD�GH�VHUYHLV�
L�HTXLSDPHQWV�VRFLDOV�L�FXOWXUDOV��GUHW�
D�HVFROOLU�GLUHFWDPHQW�HOV�FRQVHOOHUV�GH�
GLVWULFWH��L�GUHW�D�GHFLGLU�VREUH�WHPHV�
G·LQWHUqV�GH�EDUUL�L�FLXWDW�R�D�UHYRFDU�
FjUUHFV�S~EOLFV�PLWMDQoDQW�UHIHUqQGXPV�
R�FRQVXOWHV�SRSXODUV��0DOJUDW�QR�UHFROOLU�
WDPSRF�DTXHVWHV�DVSLUDFLRQV�Pj[LPHV�
DSURYDGHV�SHO�PRYLPHQW�YHwQDO�HQ�
WUREDGHV�D�6DUDJRVVD��RFWXEUH�GH�
������L�%DUFHORQD��JHQHU�GH��������OD�
QRYD�QRUPDWLYD�GH�SDUWLFLSDFLy�TXH��
HO�������HO�WLQHQW�G·DOFDOGH�FRPXQLVWD�
-RUGL�%RUMD�YD�QHJRFLDU�DPE�OD�)DYE��L�
HQWUH�UHFHOV�VRFLDOLVWHV��Vt�YD�SURPHWUH�
O·HOHFFLy�GLUHFWD�GHOV�FRQVHOOHUV�GH�
GLVWULFWH��1R�REVWDQW��VRWD�H[FXVHV�
MXUtGLTXHV��PDL�QR�V·KDQ�DSOLFDW�

$TXHOO�UHJODPHQW�GH�SDUWLFLSDFLy�GH�
�����HV�YD�GHVFDIHwQDU�L�EXURFUDWLW]DU�
HQ�VXFFHVVLYHV�UHIRUPHV��)LQV�DO�QRQDW�
QRX�UHJODPHQW�TXH��D�ÀQDOV�GH�������
;DYLHU�7ULDV�YD�KDYHU�GH�JXDUGDU�HQ�
XQ�FDODL[�DOĊOHJDQW�´IDOWD�GH�FRQVHQV�
SROtWLFµ�SHU�O·RSRVLFLy�IURQWDO�GH�OD�
)DYE��/·~QLFD�JUDQ�SHWMD�GHO�PRYLPHQW�
YHwQDO�HQ�O·RUGHQDPHQW�PXQLFLSDO�
GHPRFUjWLF�GH�%DUFHORQD�pV�HO�PDSD�GH�
EDUULV�L�GLVWULFWHV�TXH��DPE�O·H[FHSFLy�
G·DOJXQD�PRGLÀFDFLy�SDUFLDO�L�QR�
FRQVHQVXDGD�DPE�OHV�DVVRFLDFLRQV�GH�
YHwQV��HQFDUD�pV��HQ�HVVqQFLD��OD�GLYLVLy�
FDUWRJUjÀFD�SURSRVDGD�SHU�OD�)DYE�HO�
�����L�DSURYDGD�DPE�HORJLV�SHU�3DVTXDO�
0DUDJDOO�HO������

Una victòria ciutadana cada mes

(Q�O·jPELW�XUEDQtVWLF�L�GHOV�
HTXLSDPHQWV��OHV�YLFWzULHV�YHwQDOV�VyQ�
WDQJLEOHV�D�%DUFHORQD�GHV�TXH�HV�YD�
SODQWDU�FDUD�D�O·HVSHFXODFLy��DPE�q[LW��
DO�3OD�GH�OD�5LEHUD��DO�3OD�GH�7RUUH�
%DUy�9DOOERQD�7ULQLWDW�L�HQ�OD�UHIRUPD�
GHO�3OD�&RPDUFDO�R�3*0��������������
+R�LOĊOXVWUHQ�SURX�Ep�OHV�HVWDGtVWLTXHV�
GH�OD�)DYE��TXH�Wp�XELFDWV�VREUH�HO�
PDSD�XQ�FHQWHQDU�GH�WULRPIV�FRQFUHWV�
�SDUFV��SODFHV��HTXLSDPHQWV�����SHU�DO�
FRQMXQW�GH�EDUULV�HQWUH������L�������
'XUDQW�HO�SHUtRGH�G·HVWULFWD�WUDQVLFLy�
PXQLFLSDO��GH�GHVHPEUH�GH������D�
DEULO�GH�������HV�YDQ�JXDQ\DU����OOXLWHV�
YHwQDOV��XQD�YLFWzULD�FLXWDGDQD�FDGD�
PHV���SHU�QRPpV�XQD�PLWMDQD�GH�GXHV�
YLFWzULHV�YHwQDOV�DQXDOV�HQ�HO�SHUtRGH�
HVWULFWDPHQW�GHPRFUjWLF��GXUDQW�HOV����
DQ\V�SRVWHULRUV�

4XDQWLWDWLYDPHQW��OD�PDMRULD�GH�
OHV�YLFWzULHV�YHwQDOV��SURS�G·XQ������
HV�YDQ�DVVROLU�HQ�GHPRFUjFLD��SHUz�QR�
HV�SRW�REOLGDU�TXH�PROWHV�HUHQ�OOXLWHV�

MD�SODQWHMDGHV�G·DEDQV�QL��WDPSRF��
DOOz�TXH�TXDOLWDWLYDPHQW�UHSUHVHQWD�
O·HOHYDGD�PLWMDQD�GH�WULRPIV�YHwQDOV�
DVVROLWV�GXUDQW�OD�WUDQVLFLy��eV��GRQFV��
R�Ep�LJQRUjQFLD�R�Ep�GLUHFWDPHQW�PDOD�
IH�TXH��SHU�H[HPSOH��OD�SURSDJDQGD�
PXQLFLSDO�DFWXDO�H[SOLTXL�TXH�HOV�
���FHQWUHV�FtYLFV�TXH�Wp�DFWXDOPHQW�
%DUFHORQD�´VyQ�DQWLFV�FRP�OD�SULPHUD�
GHPRFUjFLD�PXQLFLSDOµ�TXDQ��HQ�
UHDOLWDW��UHVXOWD�TXH�OD�PHLWDW�VyQ�
HTXLSDPHQWV�GH�EDUUL�JUjFLHV�D�XQD�
OOXLWD�FLXWDGDQD�LQLFLDGD�HQ�GLFWDGXUD��,�
DL[z�VHQVH�FRPSWDU�DOWUHV�HVSDLV�VDOYDWV�
SHU�OD�UHLYLQGLFDFLy�YHwQDO�L�QR�VHPSUH�
DPE�HO�GHVWt�S~EOLF�L�VRFLDOFXOWXUDO�
GHVLWMDW�LQLFLDOPHQW��GHO�PHUFDW�GHO�
%RUQ�D�&DQ�5LFDUW��SDVVDQW�SHO�VRODU�GH�
5HQIH�0HULGLDQD�RQ�KL�KD�O·+HURQ�&LW\��R�

TXH��VL�HV�JHVWLRQHQ�FtYLFDPHQW��QR�pV�
SUHFLVDPHQW�SHU�YROXQWDW�SROtWLFD��VLQy�
SHU�WHQDFLWDW�DVVRFLDWLYD��GH�O·$WHQHX�
3RSXODU�GH�1RX�%DUULV�L�OD�)ORU�GH�0DLJ�D�
&DQ�%DWOOy��

7RW�DTXHVW�LQYHQWDUL�GH�WULRPIV�
YHwQDOV�pV�LPSRVVLEOH�G·H[SOLFDU�VHQVH�
HQWHQGUH�TXH�HO�PRYLPHQW�YHwQDO�L�OD�
)DYE�YDQ�PDUFDU�O·DJHQGD�SROtWLFD�L�
PROWHV�SULRULWDWV�D�%DUFHORQD�HQWUH������
L�������GXUDQW�HO�PDQGDW�GH�O·DOFDOGH�
-RVHS�0DULD�6RFtDV�+XPEHUW��)LQV�D�
O·H[WUHP�TXH��JUjFLHV�D�O·DFFLy�GHO�
GHOHJDW�G·8UEDQLVPH�-RDQ�$QWRQL�6RODQV��
DTXHOO�$MXQWDPHQW�GH�WUDQVLFLy�YD�IHU�
XQD�DFXPXODFLy�SRSXODU�GH�FDSLWDO�
[LIUDGD�HQ�����KHFWjUHHV�GH�VzO�S~EOLF�
SHU�D�SDUFV�L�HTXLSDPHQWV��FRPSUDGHV�
D�RSHUDGRUV�SULYDWV�D�SUHXV�UDRQDEOHV��
(UHQ�WHPSV�GH�FDQYL�KLVWzULF��WRW�HVWDYD�
REHUW�L�PROWV�SURSLHWDULV�LPPRELOLDULV�
WHPLHQ�OD�FULVL�L��VL�QR�XQD�UHYROXFLy��
DOPHQ\V�XQD�GHPRFUjFLD�HVFRUDGD�D�
O·HVTXHUUD��(Q�VyQ�SURYD�O·LQIRUPH�TXH�
OD�SDWURQDO�GH�OD�FRQVWUXFFLy�$3&(�YD�
IHU�DUULEDU�D�0DUWtQ�9LOOD��HO�QRYHPEUH�
GH�������TXHL[DQW�VH�GH�OHV�RFXSDFLRQV�
YHwQDOV�GH�ÀQTXHV�L�OD�PDWHL[D�
SLQWDGD�TXH�OOXwD�HQ�XQD�G·DTXHVWHV��
,QGXVWULDV�)DUUHUR��D�OD�=RQD�)UDQFD��
´(Q�HO�LQWHULRU�GH�HVWD�ÀQFD�ORV�iUEROHV�
FUHFHUiQ��ODV�ÁRUHV�EURWDUiQ�\�ORV�
FDSLWDOLVWDV�GH�)DUUHUR�6$�VH�MRGHUiQµ�

Inventari de victòries i derrotes veïnals

O/D�GHVWLWXFLy�GHOV�DOFDOGHV�
3RUFLROHV�L�9LROD�R�OD�
SDUDOLW]DFLy�GH�JUDQV�SODQV�
XUEDQtVWLFV�PRVWUHQ�OD�
IRUoD�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO

De dalt a baix, pintades a 

Sagrada Família reclamant 

la fàbrica Safa per a 

equipaments;  pintada 

contra la indústria Farrero 

de Zona Franca denunciada 

a Martín Villa per la 

patronal de la construcció 

(1977). A l’esquerra, cartell 

de les associacions de 

Sants reclamant l’Espanya 

Industrial (1979)
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Amb la vella i amb la nova política
EugEnI mADuEñO

yQ�WHPSV�GH�FDQYLV��/HV�
QRYHV� IRUPDFLRQV� TXH�
es presenten a les elec-

FLRQV� GHO� PDLJ� UHFRQVLGHUHQ� HO�
SDSHU�TXH�KDQ�GH� MXJDU� OHV� HQ-
WLWDWV� VRFLRSROtWLTXHV�� FRP� DUD�
OHV� DVVRFLDFLRQV� GH� YHwQV� L� YH-
wQHV�� $OJXQV� IDQ� YHXUH� TXH� QR�
H[LVWHL[HQ��$OWUHV� OHV� WHQHQ�SHU�
GHVIDVDGHV� R�� GLUHFWDPHQW�� FRP�
D�SDUW�GH�´OD�FDVWDµ��$OV�TXH�KHP�
DVVHJXW� DO� YROWDQW� G·XQD� WDXOD�
per rememorar els vells temps, 
WRW�DL[z�MD�HOV�VRQD��(O�TXH�HV�GLX�
DYXL�MD�KR�YDQ�VHQWLU��SDWLU��VX-
perar fa dècades, quan es plan-
WHMDYD�FRP�KDYLD�GH�VHU�OD�UHOD-
FLy� GH� OHV� DVVRFLDFLRQV� YHwQDOV�
GXUDQW�OD�WUDQVLFLy�SROtWLFD��DPE�
O·DOFDOGH� 6RFtDV� +XPEHUW� L� OHV�
DXWRULWDWV�IUDQTXLVWHV�TXH�HV�YR-
OLHQ� UHFRQYHUWLU� HQ� GHPzFUDWHV��
L� DPE� OD� GHPRFUjFLD�� DPE� HOV�
DOFDOGHV� 6HUUD�� 0DUDJDOO�� &ORV��
+HUHX�L�7ULDV�

$�OD�WDXOD�KL�VyQ�OD�&XVWRGLD�
0RUHQR�� GHO� &DUPHO�� OD� 0DULD�
0DV�� GHO� &DVF� $QWLF�� O·$QGUpV�
1D\D�� GH� 1RX� %DUULV�� HQ� -RUGL�
&ODXVHOO��GH�6DQWV��L�O·$OEHUW�5H-
FLR��GH�OD�MXQWD�GH�OD�)DYE��7RWV�
VyQ� PLOLWDQWV� YHwQDOV� GH� OODUJ�
UHFRUUHJXW� DPE� PROWHV� H[SHUL-
qQFLHV�D�OD�PRW[LOOD��&RPHQFHP�
a parlar conjurant-nos per no 
H[SOLFDU�batalletes�

&RPHQFHP�SHU�OD�WUDQVLFLy��
HOV�DQ\V�����TXDQ�OHV�
DVVRFLDFLRQV�HUHQ�FDXV�GHOV�
PLOLWDQWV�G·XQV�SDUWLWV�
SROtWLFV�HQFDUD�LOÃOHJDOLW]DWV��
/HV�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�HUHQ�
PROW�IRONOzULTXHV�L�LQQRFHQWV�
HQ�DTXHOOD�qSRFD�
Andrés Naya: Sí, eren el 

TXH� KHP� DQRPHQDW� bombillai-
res, perquè es preocupaven de 
OD� LOÃOXPLQDFLy�GH� OHV� IHVWHV�GHO�
EDUUL��GHOV�FDUUHUV��GHO�FRPHUo����
4XDQ�O·DVVRFLDFLy�GH�1RX�%DUULV�
YD� SODQWHMDU� GH� FRQVWLWXLU� XQD�
IHGHUDFLy� QRPpV� G·HQWLWDWV� GH�
EDUUL�� YD�KDYHU�PROWD� FRQWHVWD-

FLy�L�OD�SURSRVWD�QR�YD�SURVSHUDU��
9DQ� JXDQ\DU� HOV� bombillaires��
3HUz� GHVSUpV� OD� UHDOLWDW� HV� YD�
LPSRVDU� L� OD� )DYE� V·KD� TXHGDW�
QRPpV�FRP�XQD�IHGHUDFLy�G·HQWL-
WDWV�GH�EDUUL�

Custodia Moreno: Els del 
&DUPHO�YDP�WULJDU�D�IHGHUDU�QRV�
perquè no volíem saber res dels 
bombillaires�� +R� YDP� IHU� TXDQ�
HV� YDQ� OHJDOLW]DU� OHV� DVVRFLDFL-
RQV�L�HQV�VHQWtHP�IRUWV�

Naya�� 0DUF� $QGUHX� UHYHOD�
HQ� HO� VHX� OOLEUH� VREUH� HO�PRYL-
PHQW� YHwQDO� TXH� OD� IHGHUDFLy�
bombillaire�QR�HUD�WDQ�LQQRFHQW�
SROtWLFDPHQW�� L�TXH�HO�JRYHUQD-
GRU�FLYLO�0DUWtQ�9LOOD�PDQWHQLD�
DPE� HOOV� UHXQLRQV� SHULzGLTXHV�
SHU�DVVDEHQWDU�VH�GH�OHV�DFWLYL-
WDWV�GH�OD�)DYE��(Q�SOHQD�WUDQV-
LFLy��TXDQ�OD�GLFWDGXUD�QRPHQD�
D�GLW�D�XQ�DOFDOGH�GH�%DUFHORQD��
6RFtDV��DPE�O·REMHFWLX�GH�´SDFL-
ÀFDUµ� OD� FLXWDW�� HOV� EDUULV� TXH�
YDQ�IRUoDU�HO�FHVVDPHQW�GH�O·DQ-

S

AnCOR mESA
D’esquerra a dreta, Maria Mas, Custodia Moreno, Jordi Clausell, Andrés Naya, Albert Recio i Eugeni Madueño

WHULRU� DOFDOGH�� -RDTXLP� 9LROD��
HV�YDQ�SODQWHMDU�VL�DSURÀWDYHQ�
HOV�QRXV�FDQDOV�GH�SDUWLFLSDFLy�
TXH� V·RIHULHQ�� (V� YD� GLVFXWLU�
PROW� VREUH� VL� V·KDYLD� GH� SDU-
WLFLSDU� HQ� HO� ´SOD� G·XUJqQFLHVµ�
GH� 6RFtDV�� (OV� SDUWLWV� HVWDYHQ�
HQ� FRQWUD� TXH� OHV� DVVRFLDFLRQV�
HVWLJXHVVLQ�SUHVHQWV�HQ� OHV� FR-
PLVVLRQV�PL[WHV��$TXHOOD�HWDSD�
YD� GXUDU� SRF�� SHUz� YD� TXHGDU�
FODU� TXH� O·DJHQGD� SROtWLFD� OD�
PDUFDYD�HO�PRYLPHQW�YHwQDO��

3RF�DEDQV�GHO�������TXDQ�
HV�SUHSDUDYHQ�OHV�SULPHUHV�
HOHFFLRQV�PXQLFLSDOV�
GHPRFUjWLTXHV��HV�YD�SURGXLU�
HO�EXLGDWJH�GH�PLOLWDQWV�
SROtWLFV�GH�OHV�HQWLWDWV��(OV�
TXH�ÀQV�DOHVKRUHV�IHLHQ�
SROtWLFD�D�OHV�DVVRFLDFLRQV��
ja van poder fer-la des dels 
SDUWLWV��L�OHV�HQWLWDWV�GH�EDUUL�
HV�YDQ�TXHGDU�EXLGHV�GH�
TXDGUHV�
Albert Recio�� (O� EXLGDWJH�

YD� VHU� FRPSUHQVLEOH�� /D�QRVWUD�
SREODFLy� RUJDQLW]DGD� HUD� G·XQD�
H[WUHPD� GHELOLWDW�� ,� QR� WHQtHP�
VXÀFLHQW� SHUVRQDO� SHU� D� YHVWLU�
GRV�VDQWV�� HO�GH� O·DVVRFLDFLy� L� HO�
GHO� SDUWLW�� 3HUz� HO� EXLGDWJH� YD�
VHU� GLIHUHQW� VHJRQV� HOV� EDUULV��
7DPEp� YD� KDYHU� XQ� EXLGDWJH�
SRVWHULRU�� IUXLW� GHO� GHVHQFDQWD-
PHQW��L�GH�JHQW�TXH�HQ�YHXUH�TXH�
HOV�DMXQWDPHQWV�MD�IXQFLRQDYHQ��
GHLHQ��́ MD�V·KR�IDUDQµ�L�PDU[DYHQ�
D�FDVD�

¢&RUUHX�HO�ULVF�TXH�DUD�
WRUQL�D�SDVVDU�TXHOFRP�GH�
VHPEODQW"
Recio�� 3RGULD� VHU�� UHODWLYD-

PHQW�� 'LIHUHQWV� SHUVRQHV� GH� OD�
MXQWD�GH�OD�)DYE�KDQ�HVWDW�FRQ-
YLGDGHV� D� SDUWLFLSDU� SHU� H[HP-
SOH� D� OD� FDQGLGDWXUD� GH� %DU-
FHORQD� HQ� &RP~�� L� DL[z� SRGULD�

FRPSRUWDU�XQ�GHELOLWDPHQW�GH�OD�
GLUHFFLy�GH�OD�)DYE��

$OV�DQ\V�����DUULEDGD�OD�
GHPRFUjFLD�PXQLFLSDO��
UHFRUGR�TXH�HV�GLVFXWLD�VL�
HUD�SRVVLEOH�WHQLU�GREOH�
PLOLWjQFLD�
Jordi Clausell��-R�KH�PLOL-

WDW�VHPSUH�D�XQ�SDUWLW�L�D�O·DV-
VRFLDFLy�� ,� FRQWLQXR��+H� WLQJXW�
FODU� TXH� XQD� FRVD� L� O·DOWUD� VyQ�
GLIHUHQWV�� ,� TXH� Wp� VHQWLW� TXH�
H[LVWHL[LQ� VHSDUDGHV�� 3HUTXq�
FRP�YDP�YHXUH�GH�VHJXLGD��HOV�
TXH�YDQ� HQWUDU�D� OHV� LQVWLWXFL-
RQV� DYLDW� HV� YDQ� DOOXQ\DU� GHO�
FDUUHU��

¢&RP�YDX�UHVSRQGUH�DOV�TXH�
GHLHQ�TXH�OHV�DVVRFLDFLRQV��
HQ�GHPRFUjFLD�L�DPE�SDUWLWV��
MD�QR�WHQLHQ�VHQWLW"
Naya��9DP�UHÁH[LRQDU�PROW�

VREUH�TXq�KDYtHP�GH�IHU�GDYDQW�
GHOV� DMXQWDPHQWV� GHPRFUjWLFV��
9D�JXDQ\DU� O·RSLQLy�TXH�� FRP�D�
YHwQV�� KDYtHP� G·HVWDU� VHPSUH�
GDYDQW� GH� O·HGLÀFL� GH� O·$MXQWD-
PHQW�� DSODXGLQW� R� FULWLFDQW� OHV�
GHFLVLRQV�HQ�IXQFLy�GHO�WLSXV�GH�
SROtWLFD�TXH�V·DSOLTXpV�

Moreno�� 9DP� SDWLU� OD� FRQ-
WUDGLFFLy� GH� YHXUH� TXH� HOV� TXH�
manaven era gent dels nostres, 
H[� FRPSDQ\V� GH� O·DVVRFLDFLy����
3HUz�PDOJUDW�WRW��YDP�WHQLU�FODU�
TXH� KDYtHP� GH� FRQWLQXDU� RQ�
pUHP�

Maria Mas: Els ajunta-
PHQWV�GHPRFUjWLFV�HV�YDQ�HQGXU�
HOV�PLOLWDQWV�L��GHVSUpV��SDUW�GH�
OHV� FRVHV� TXH� QRVDOWUHV� IqLHP��
7DPEp� HUD� FRPSUHQVLEOH�� /HV�
nostres ofertes culturals, per 
H[HPSOH�� YDQ� TXHGDU� HQ� UHV�
quan van començar a operar els 
FHQWUHV� FtYLFV�� OHV� ELEOLRWHTXHV��
OHV�OXGRWHTXHV��HWF��3HUz�HQV�Yj-
UHP�PDQWHQLU�

7RW�L�DL[z��DPE�HO�WHPSV��
OHV�LQVWLWXFLRQV�L�HOV�SDUWLWV�
HV�YDQ�DOOXQ\DU�WDQW�GH�OHV�
FRVHV�TXRWLGLDQHV�TXH�YDQ�
WRUQDU�D�ÀW[DU�VH�HQ�OHV�
DVVRFLDFLRQV�L�HQ�HOV�EDUULV��
QL�TXH�IRV�SHU�DQDU�D�FHUFDU�
YRWV�
Mas: Sí, es va veure durant 

DQ\V�L�HQ�XQV�GHWHUPLQDWV�EDUULV�
PpV�TXH�HQ�DOWUHV�

Recio��3HU�D�PL�KL�YDQ�KDYHU�
GRV�PRGHOV�G·DTXHVW�FOLHQWHOLVPH�
TXH� GLX� OD�0DULD�� (O�PRGHO� GH�
&RQYHUJqQFLD��TXH�HO�SUDFWLFDYD�
HO�FRQVHOOHU�&RPDV�HQ�HOV�EDUULV�
G·KDELWDWJH� S~EOLF� JHVWLRQDWV�
SHU�OD�*HQHUDOLWDW��L�HO�PRGHO�VR-
FLDOLVWD�G·DIDYRULU�GHWHUPLQDGHV�
DVVRFLDFLRQV�L�OtGHUV�YHwQDOV�

Moreno�� (Q� HO� &DUPHO� HQV�
YDP�PDQWHQLU� DO�PDUJH�� L� YDP�
VRUWLU�JXDQ\DQW�

Naya�� /HV� HQWLWDWV� TXH� YDQ�
VHU�IHEOHV�L�HV�YDQ�GHL[DU�WHPS-
WDU� SHU� OHV� LQVWLWXFLRQV� VyQ� OHV�
TXH�ÀQDOPHQW�KDQ�TXHGDW�SLWMRU��

3HUz�ÀQDOPHQW�YDQ�DFFHSWDU�
OHV�VXEYHQFLRQV�FRP�XQD�
FRVD�QRUPDO�
Clausell�� +HP� IHW� JUDQV� L�

QRPEURVHV� GLVFXVVLRQV� VREUH� VL�
KDYtHP� GH� FREUDU� VXEYHQFLRQV�
PXQLFLSDOV� R� QR�� $O� ÀQDO� V·KD�
DQDW� LQVWDOÃODQW� OD� LGHD� TXH� HOV�
GLQHUV�QR�VyQ�GH� O·DOFDOGH�QL�GH�
O·$MXQWDPHQW�� QL� GHO� SDUWLW� TXH�
JRYHUQD�� VLQy� GH� OD� FLXWDGDQLD��
,� TXH� SHU� WDQW� WHQLP� WDQW� GUHW�
FRP�TXDOVHYRO�DOWUH�RUJDQLVPH�D�
UHEUH�OD�VXEYHQFLy��VHQVH�QHFHV-
VLWDW�GH�GRQDU�UHV�D�FDQYL�

¢&RP�FUHLHX�TXH�VHUDQ�
OHV�UHODFLRQV�DPE�HOV�QRXV�
ajuntaments, els que 
VRUJHL[LQ��VL�pV�TXH�HV�SRW��GH�
O·DQRPHQDGD�¶QRYD�SROtWLFD·"
Naya��/D�VLWXDFLy�pV�FRQIXVD��

(V� SDUOD� G·DOWHUQDWLYHV�� SDUWLWV�
QRXV��SODWDIRUPHV���

Moreno�� -R� HVWLF� HVSHUDQW�
TXH� VXUWL� HO� QRX� $MXQWDPHQW�
SHU�VHJXLU�EDUDOODQW�PH�DPE�HOO��
0DQL� TXL�PDQL�� QRVDOWUHV� HVWD-
UHP� DTXt�� -R� FRQWLQXR� GLHQW� HO�
PDWHL[�TXH�ID����DQ\V��/HV�DVVR-
FLDFLRQV� VHPSUH�KDXUDQ�G·HVWDU�
FRQWURODQW� OD� JHVWLy� PXQLFLSDO��
VLJXL� TXLQ� VLJXL� HO� SDUWLW� TXH�
PDQL�

Naya��$UD�SRW�WRUQDU�D�VRUWLU�
XQ�WLSXV�GH�JHQW�TXH�WRUQL�D�GLU�
TXH�XQD�DVVRFLDFLy�GH�YHwQV�QR�Wp�
VHQWLW��TXH�MD�QR�VyQ�QHFHVVjULHV��

¢(V�SRGULD�FRQFORXUH�TXH��
VLJXL�TXLQD�VLJXL�OD�QRYD�
VLWXDFLy��YRVDOWUHV�VHJXLUHX�
LQWHQWDQW�RUJDQLW]DU�OD�JHQW�
SHUTXq�SXJXL�GHIHQVDU�VH"
Clausell: Es tracta que ca-

GDVF~� PDQWLQJXL� HO� VHX� HVSDL��
(OV� SDUWLWV� O·HVSDL� SROtWLF� L� OHV�
HQWLWDWV�O·HVSDL�VRFLDO��$L[z�KDX-
Uj� GH� VHU� YjOLG� SHU� D� OD� YHOOD� L�
SHU� D� OD� QRYD� SROtWLFD� �OD� QRYD�
SROtWLFD�GHL[DUj�GH�VHU�MRYH�HQ�HO�
PRPHQW�TXH�VLJXL�D�GLQV�GH�OHV�
LQVWLWXFLRQV���(Q�HO�QRX�HVFHQD-
UL�KL�KDXUj�FRVHV�QRYHV� L�ERQHV�
L� FRVHV� GROHQWHV�� ,� FDGDVF~�� GHV�
GHO� VHX� HVSDL�� KDXULD� GH�PLUDU�
GH�PLOORUDU�OHV�

¢/HV�DVVRFLDFLRQV�WLQGUDQ�
VXÀFLHQW�FUHGLELOLWDW�L�
OHJLWLPLWDW�SHU�PDQWHQLU�VH�
FRP�ÀQV�DUD"
Clausell��/D�QRVWUD�FUHGLEL-

OLWDW�OD�GyQD�OD�IHLQD�TXH�SRGHP�
IHU� HQ� EHQHÀFL� GHO� EDUUL�� ,� OHV�
SHUVRQHV� TXH� VLJXHP� FDSDoRV�
G·DJOXWLQDU�� /HV� DVVRFLDFLRQV�
YHwQDOV�KDQ�GH� FRQWLQXDU�H[LV-
WLQW�VLJXL�TXL�VLJXL�TXL�JRYHUQL�
OD�FLXWDW��3HUTXq�HO�TXH�HQV�LQ-
WHUHVVD� D� QRVDOWUHV� pV� TXH� OHV�
FRVHV�PLOORULQ�

O(OV�DFWLYLVWHV�UHFRUGHQ�
FRP�KDQ�HVWDW�OHV�
UHODFLRQV�GH�OHV�$9�
DPE�OHV�LQVWLWXFLRQV 
L�HOV�SDUWLWV�DEDQV�GH 
L�HQ�GHPRFUjFLD�
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AnAíS bARnolAS

“Seguirem a Santa Coloma, en-
fangant-nos quan plou, veient 
passar autobusos amb el cartellet 
de ‘completo’ quan hi intentem 
tornar, enyorant unes bones instal-
lacions esportives per al poble. 
Amb la imaginació, plantarem ar-
bres a tots els carrers.” Isabel Abe-
lla, veïna de Santa Coloma de Gra-
menet, va descriure amb aquestes 
paraules com era la vida a la ciutat 
dormitori durant el tardofranquis-
me, a la revista local Grama. La 
ciutat no tenia ni enllumenat, ni 
carrers asfaltats, ni clavegueres, 
ni escoles, ni serveis mèdics. Les 
famílies vivien amuntegades, algu-
QHV��ÀQV�L�WRW��HQ�VRWHUUDQLV�VHQVH�

ventilació. Ben aviat, els veïns van 
començar a protestar per aquests 
greuges. I de la reivindicació es va 
passar a la resposta. Per tal que 
les demandes quedessin recolli-
des, es va plantejar el projecte de 
planejament urbanístic anomenat 
Pla Popular de Santa Coloma de 
Gramenet. El fet, inèdit, pioner i 
singular, va ser que aquest projec-
te alternatiu va ser construït par-
ticipativament pels veïns, organit-
zacions i associacions. I va suposar 
XQD�DOWHUQDWLYD� D� O·RÀFLDO� 3OD�&R-
marcal impulsat des de l’Ajunta-
ment el 1953, que ja havia quedat 
desfasat per la realitat canviant de 
la ciutat.

Moment històric convuls

(O�3OD�3RSXODU�YD�VLJQLÀFDU�XQD�YLF-
tòria del romanticisme urbanístic, 
MD�TXH�ÀQDOPHQW�HV�YD�DFDEDU�DSOL-
cant en gairebé la seva totalitat. 
Amb motiu dels 35è aniversari de 
la primera exposició pública del 
contingut del pla, la periodista 
colomenca Antxustegi-Etxearte ha 
escrit el llibre De suburbi a ciutat. 

El Pla Popular de Santa Coloma de 

Gramenet, editat per l’associació 
Fòrum Grama. L’obra reprèn un 
encàrrec que va deixar a mitges el 
pare del Pla Popular, l’arquitecte 
i urbanista Xavier Valls, que no va 
poder acabar-lo, ja que va morir a 
l’atemptat terrorista d’Hipercor el 

juny de 1987.
En aquells anys, els barris su-

burbials de Santa Coloma tenien 
una forta consciència social i pro-
liferava l’associacionisme canalit-
zat a través dels centres socials, 
les parròquies i les comissions de 
barri (precedents de les associaci-
ons de veïns, que encara no esta-
ven legalitzades). Eren habituals 
les accions de protesta com la de 
Can Franquesa contra l’augment 
de preu del transport públic mit-
jançant el segrest d’autobusos que 
van comptar amb la complicitat 
dels conductors; o la manifestació 
de 300 dones del barri de Singerlín 
amb cistells per reclamar la cons-
WUXFFLy� G·XQ� PHUFDW� TXH� SRVpV� À�
als elevats preus de les botigues 
més pròximes; o bé l’ocupació de 
solars com el del Motocròs (on es 
van fer nombroses curses de motos 
durant els anys seixanta) per evitar 
perdre un dels pocs terrenys que 
podien esdevenir un parc públic.

El 1969 va néixer la revista 
Grama, una fet decisiu, ja que va 
suposar “donar veu a la gent per-
què fos un punt de referència als 
nouvinguts, que es trobaven en 
naufragi; perquè fessin ciutat i es 
UHODFLRQHVVLQµ��DÀUPD�HO�-DXPH�3��
Sayrach en la introducció del lli-

bre. L’Ajuntament, però, es va sen-
tir de seguida amenaçat per l’èxit 
de la publicació i va contraatacar 
el febrer d’aquell any amb la re-
vista Gramanet, que contenia una 
sobredosi de propaganda municipal 
del Consejo Local del Movimiento.

No obstant això, no es va sortir 
amb la seva. Un any més tard la 
revista veïnal va treure una ex-
clusiva. Aquell dia tot el veïnat va 
comentar el mateix: “¿Has leído 
el mono?”. Es referien al núme-
ro de Grama en què apareixia un 
King Kong que havia trinxat l’es-
càs patrimoni arquitectònic de la 
ciutat amb el titular: “Santa Co-
loma en peligro”. Aquest número 
va córrer com la pólvora. “N’hi ha 
que recorden haver-lo passat de 
mà en mà de manera clandesti-
QD� DTXHOO� HVWLX� GH� ����µ�� DÀUPD�
l’autora. La publicació feia re-
IHUqQFLD� D� XQ� HVWXGL� GH�ÀQDOV� GH�
1971 en què s’esmentava la xifra 
de 750.000 metres quadrats que 
HV� QHFHVVLWDYHQ� SHU� HGLÀFDU� VHU-
veis públics essencials i que el dè-
ÀFLW�GH�O·$MXQWDPHQW�DUULEDYD�DOV�
4.516 milions de pessetes. El ti-
WXODU�GH�OD�SXEOLFDFLy�YD�VLJQLÀFDU�
el primer crit d’alerta. Després va 
passar a ser el de “Santa Coloma 

HV�SRW�VDOYDUµ��D�ÀQDO�GH�OD�GqFD-
da dels 70.

El dictador va morir però la de-
mocràcia no va entrar als ajunta-
PHQWV� ÀQV� TXDWUH� DQ\V� PpV� WDUG��
Blas Muñoz, batlle colomenc des 
del febrer de 1975, es va mantenir 
D�O·DOFDOGLD�ÀQV�D�OHV�HOHFFLRQV�PX-
nicipals de 1979. La gran majoria 
dels regidors del nou consistori sor-
git d’aquells comicis procedia del 
moviment veïnal que va gestar el 
Pla Popular. La traducció material 
del Pla Popular es va a dur a terme 
al llarg dels primers mandats amb 
el sacerdot Lluís Hernández (PSUC) 
al capdavant de l’alcaldia. Malgrat 
els problemes econòmics i la llar-
ga llista de projectes que estaven 
pendents de realitzar-se, la majo-
ria de les propostes que contenia el 
Pla Popular es van dur a la pràcti-
ca, menys la del parc de Can Zam i 
la de la construcció de l’anella cir-
culatòria a l’interior de la ciutat.

Pla nascut de l’acció col·lectiva

El més important del Pla Popular, 
en paraules de l’autor del pròleg, 
O·XUEDQLVWD�L�JHzJUDI�-RUGL�%RUMD�pV�
que “no va néixer als laboratoris o 
centres d’estudis i de recerca, ni 
es va inspirar en exemples d’altres 
ciutats (...). Va néixer de la pràcti-
ca social, de la resistència popular, 
de l’acció col·lectiva colomenca”. 
Amb l’actual crisi política de grans 
partits, en què la ciutadania torna 
a reivindicar l’assamblearisme i les 
fórmules participatives de gesti-
onar els recursos públics, l’expe-
riència del Pla Popular de Santa 
Coloma de Gramenet és més vigent 
que mai.

Santa Coloma: urbanisme 
participatiu sortit del fang

El Pla Popular de Santa Coloma, fruit del treball col·lectiu 
de veïns i professionals als anys 70, va deixar en evidència 
el Pla Comarcal impulsat per l’Ajuntament franquista 
i es va convertir en el full de ruta de l’urbanisme que va 
WUDQVIRUPDU�OD�FLXWDW��8Q�OOLEUH�KR�H[SOLFD�DSURÀWDQW�TXH�
es compleixen 35 anys de la seva exposició pública

OLa revista veïnal 
‘Grama’, nascuda 
el 1969, va ser 
decisiva per crear una 
consciència col·lectiva

fonS gRAmA

Presentació del Pla Popular de Santa Coloma. Al centre, l’arquitecte 

i urbanista Xavier Valls, un dels “pares” del projecte, que va morir a 

l’atemptat de l’Hipercor. A sota, cartell de la segona assemblea de les 

associacions de veÏns, celebrada a Santa Coloma el 1981

OEl Pla Popular no va 
néixer als laboratoris o 
centres d’estudis, sinó 
en la pràctica social i a 
cop de reivindicacions
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Parece ser que el Poder tiene ne-
cesidad de quemar una biblioteca 
cada cierto tiempo, reñido como 
está con el pensamiento disidente 
y -para qué vamos a negarlo- con 
cualquier tipo de pensamiento en 
general. Mucho tiempo ha trans-
currido desde la Biblioteca de Ale-
jandría y muchos son los libros que 
han ardido, bajo un fuego atizado 
por los Torquemadas de turno. En 
Barcelona, en 1939, volvió a repe-
tirse la historia: recién tomada la 
ciudad por las tropas franquistas, 
una de las primeras acciones de los 
golpistas fue dirigirse al Ateneo En-
ciclopédico Popular -en el número 
30 de la calle del Carmen-, vaciar 
sus anaqueles y arrojar los libros, 
periódicos y carteles al asfalto 
para que ardieran ante la mirada 
atónita de los transeúntes. Que 
se enteraran bien de quienes eran 
los nuevos amos de la ciudad. Y de 
cómo las iban a gastar durante los 
cuarenta años siguientes.

Necesidad de cultura

¿Pero qué tenía de subversivo el 
Ateneo? Básicamente, que era in-
tolerable que los obreros quisie-
ran redimirse mediante la cultura. 
Y más aún, que trataran de cons-
truir su propia cultura. Sin embar-
go, esa necesidad fue la que sin-
tieron los trabajadores, tras una 
huelga general en Barcelona, a 
comienzo del siglo XX. No bastaba 
con la lucha, con el sindicato: ne-
cesitaban cultivarse. Así fue como 
nació, en 1902, el Ateneo Enciclo-
pédico Popular, cuyos fundadores 
fueron los obreros Eladi Gardo y 
-RVHS�7XEDX��\�XQ�MRYHQ�HVWXGLDQ-
te de derecho llamado Francesc 
Layret. Por sus aulas y salones 
pasaron personalidades de la talla 
GHO� SRHWD� -RDQ� 6DOYDW�3DSDVVHLW�
\� GH� -RDQ� $PDGHV�� HO� HWQyORJR�
y folclorista. Y llegó a tener en 
los años treinta nada menos que 
35.000 socios, en una época en 
que el Barça apenas contaba con 
siete u ocho mil. Aparte de poseer 
una considerable biblioteca y has-

WD�XQ�JLPQDVLR��OOHJy�D�ÁRUHFHU�HQ�
multitud de conferencias y cursos, 
no sólo de alfabetización, sino de 
otras materias concretas y espe-
FtÀFDV�� /DV� QXPHURVDV� VHFFLRQHV�
que lo componían dan testimonio 
de su vitalidad: desde una sección 
de Esperanto a una Excursionista, 
que llegó a hacerse con un chalet 
en La Molina, merced a una sus-
FULSFLyQ�HQWUH�ORV�DÀOLDGRV�

Revitalización en los 70

Tras el expolio, el Ateneo sufrió, 
como el resto del país, la larga 
noche de la posguerra. Pero en la 
década de los setenta, un puñado 
de idealistas decidieron revita-
lizarlo. Puesto que era imposi-
ble restituir lo que fue arrasado, 
personalidades del exilio exterior 
(pero también del interior), apor-
taron sus propios fondos. También 
se buscaron y compraron otros. 
Hoy, su centro de documenta-
ción es considerado como uno de 
los más importantes del mundo 
en temática obrera, con 26.000 
libros y 12.000 cabeceras de dia-
rios, aparte de fondos personales 
como los de Abel Paz (escritor, 
historiador y biógrafo de Durruti), 
9DOHULH�3RZOHV��OD�LQJOHVD�DÀQFDGD�

en Poble Sec que dedicó su vida 
a preservar la memoria histórica 
del barrio-; o el Movimiento para 
la Objeción de Conciencia (MOC). 
Unos fondos que la entidad se ha 
comprometido por escrito a pro-
teger y conservar. Sin embargo, 
tantas riquezas apenas caben en su 
ubicación actual, un modesto piso 
del Ensanche, que a duras penas 
puede albergar todo el legado. Un 
emplazamiento que es provisional, 
tras un largo peregrinaje por varios 

locales de la ciudad.
Sònia Turón, miembro destaca-

do del Ateneo, nos recibe en una 
exigua habitación con las paredes 
atestadas de cuadros y carteles. 
“Esta es nuestra única sala”, ex-
SOLFD�� FRPR� SDUD� HMHPSOLÀFDU� OD�
precariedad en que viven. “Es sala 
de reuniones, pero aquí es donde 
trabajan también los investigado-
res internacionales que acuden al 

centro. Como 
coincidan tres 
investigadores y 
una reunión, a 
menos que nos 
subamos encima 
del archivador, 
lo tenemos cla-
ro”. ¿Y qué di-
cen esos investi-
gadores de tanta 
escasez? “Pri-
mero se hacen 
socios. Y luego 
dicen que es una 
vergüenza”.

Precisamen-
te para resolver 
el problema, 
en 2011 el en-
tonces alcalde 
-RUGL� +HUHX�
-que se hallaba 
FDVL� DO� ÀQDO� GH�
VX�PDQGDWR��ÀU-
mó, tras largas 
negociaciones, 
un convenio 
para ceder a la 
entidad un lo-
cal digno de su 

importancia. Iba a ser un espacio 
“de 750.000 metros cuadrados”. 
Sin embargo, el tema cayó en el 
olvido, pese a que, como acaba de 
reconocer recientemente la Comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento, 
´OR�TXH�XQ�DOFDOGH�GHMD�ÀUPDGR��HO�
siguiente debe cumplirlo”. Hoy, el 
actual gobierno municipal de CiU 
repite que “el Ateneo está el pri-
mero de la lista” pero que “hay di-

ÀFXOWDGHV�SDUD�HQFRQWUDU�ORFDOHVµ��
$FWLWXG�TXH�6zQLD�FDOLÀFD�GH�´YLVL-
ble falta de voluntad política”.

En vista de la situación, el 
Ateneo acaba de poner en mar-
cha la campaña “Recuperem 
l'Enciclopèdic”, que ha comenza-
do el pasado 26 de enero. La fecha 
no es baladí: se trata del aniver-
sario del expolio franquista. “Aun-
que realmente empezó antes” 
-comenta- “con una llamamiento 
RÀFLDO�D� WRGRV� ORV�SDUWLGRV�SROtWL-
cos. Las respuestas fueron todas 
positivas. Menos la del PP, claro”. 
Unos días más tarde, el 7 de fe-
brero, una protesta en el emble-
mático Forat de la Vergonya afea-

ba la decisión del Ayuntamiento y 
la Generalitat de crear el Museu 
de les Cultures del Món, “en el 
que han invertido siete millones 
de euros, cuando hasta los propios 
antropólogos ponen en duda que 
sus piezas museísticamente guar-
den una coherencia”. También se 
ha creado una página web (www.
laveudelateneu.org), donde quien 
OR� GHVHH� SXHGH� DGKHULUVH�<� ÀJX-
ras relevantes como el historiador 
Paul Preston, los poetas Enric Cas-
sases, Gerard Horta o Xavier The-
ros están plenamente volcados en 
la campaña. ¿Próximas acciones? 
“No lo sabemos, somos asamblea-
rios. Lo iremos decidiendo sobre 
la marcha”, comenta con ironía. 
En todo caso, “como entidad ex-
poliada por la dictadura, tenemos 
derecho a ese local. Si a los Le-
gionarios se les ha restituido un 
espacio en Sant Andreu, nosotros 
no podemos ser menos”. Y no se 
trata sólo de reparar una injus-
ticia histórica: “Es que somos un 
gran archivo. Y cuando un archivo 
abandona el país, adquirido por 
una persona o entidad extranjera, 
se lamentan diciendo que es una 
pérdida cultural. Pues que actúen 
en consecuencia”.

Memoria contra la barbarie
En el número 26 del Paseo San Juan, justo 
encima de la Biblioteca Arús, se halla uno de 
los últimos reductos culturales de una clase 
social que un día fue fuerte y orgullosa. Una 
clase a la que hoy, por quitar, hasta el nombre 
quieren quitarle, para diluirla en esa categoría 
más que difusa denominada “clase media”. Ese 
reducto es el Ateneo Enciclopédico Popular. Y 
la clase social, por si no lo intuían, es la sufrida 
clase obrera

Xavier Theros (Barcelona, 1963) es 

escritor, antropólogo y actualmente 

colaborador del diario EL PAÍS, desde 

cuyas páginas se ha revelado como uno 

de los grandes cronistas de la ciudad 

de Barcelona. Desde hace veinte años 

conforma además el dúo Accidents 

Polipoètics, junto a Rafael Metlikovez. 

Para Theros, “ya sólo por su historia”, 

Barcelona tiene “una deuda contraída” 

con el Ateneo. Pero no es la única 

razón: “Su legado patrimonial, 

su biblioteca, los documentos que 

atesora” junto con el hecho de haber 

sido “despojado de sus locales desde 

1939, viviendo de prestado en un 

OXJDU�LQVXÀFLHQWHµ��KDFHQ�TXH�VHD�´GH�
justicia” que se repare aquel expolio. 

Sobre la campaña, señala que persigue 

“dar a conocer la situación del Ateneo, 

D�ÀQ�GH�LQWHUSHODU�DO�$\XQWDPLHQWR�
para que cumpla los acuerdos pactados 

en su día”. Y aunque “ni la clase obrera 

ni el propio Ateneo” son los mismos 

que en los años treinta, “el cambio 

que está experimetando nuestra 

sociedad”  va a generar una nueva 

necesidad de “compartir, encontrarse, 

crear vecindario y fortalecer el 

asociacionismo”, a la que esta entidad 

puede dar cauce. “Proteger el Ateneo” 

�DÀUPD��´GHEH�VHU�XQD�UHVSRQVDELOLGDG�
común para nuestra ciudad”. Y remata: 

“En cualquier otro lugar del mundo una 

institución así contaría con la máxima 

atención por parte del municipio”.

“Barcelona tiene una deuda con el Ateneo”

ignASi R. REnom

El archivo del Ateneo Enciclopédico Popular. Abajo, Sònia Turon

OLa biblioteca del 
Ateneo es considerada 
como una de las más 
importantes del mundo 
en temática obrera

OCuando un archivo 
abandona un país, 
los gobernantes se 
lamentan diciendo que 
es una pérdida cultural
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Despertar-nos un dia i descobrir 
que Barcelona s’ha quedat sense 
cines seria un bon argument per a 
XQD�SHOĊOtFXOD�GH�FLqQFLD�ÀFFLy�VL�
no fos perquè podria acabar sent 
una realitat. Els senyals que algu-
na cosa no va bé en el sector fa 
temps que van començar amb un 
degoteig de tancaments, majori-
tàriament per raons immobiliàri-
es. Tanmateix, els canvis d’hàbits 
del consumidor per la irrupció 
d’internet i la devastadora políti-
ca cultural del PP amb la pujada 
GH�O·,9$�ÀQV�DO������KDQ�FRQYHUWLW�
la desaparició dels cines en una 
epidèmia.

L’any 2009 hi havia a Barcelo-
na 33 cinemes. Sis anys després la 
xifra ha baixat a 26. Alguns d’ells 
han tancat per sempre, altres són 
ara botigues de roba, garatges o 
supermercats; i els més afortunats 
-una minoria- gaudeixen d’una se-
gona oportunitat. S’han quedat pel 
camí cines tan emblemàtics com el 

3DUtV��DYXL�UHFRQYHUWLW�HQ�XQ�HGLÀFL�
d’Inditex; el Niza, l’únic existent 
DO�EDUUL�GH�6DJUDGD�)DPtOLD�ÀQV�DO�
2005 i que ara podria convertir-se 
en un Mercadona; l’Alexandra, 
tancat el 2013 per falta de públic i 
camí de transmutar-se en una boti-
ga de Mango. A la llista dels caiguts 
s’afegeixen també els Casablanca, 

el Maldà, el Palacio Balañà, el Rex, 
l’Urgell, el Club Coliseum, el Re-
noir les Corts... sense oblidar el 
cine Imax, símbol dels deliris olím-
pics de Pasqual Maragall.

El cine perd, internet guanya

Segons dades de l’Institut de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelona 
(ICUB) del 2014, el públic de cine-
PD�KD�EDL[DW�XQ�����HQ�HOV�~OWLPV�
quatre anys. L’any 2009 van anar 
als cines barcelonins 8,7 milions 
de persones mentre que cinc anys 
després la xifra total havia baixat 
ÀQV�DOV�����PLOLRQV�G·HVSHFWDGRUV��
A nivell estatal, les dades de l’any 
passat de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM) relatives al cine són 
alarmants perquè des del 2002 no 
han parat de baixar i ho fan al ma-
teix ritme que el consum d’inter-
net es dispara. L’EGM també revela 
que anar al cine ha deixat de ser un 
ULWXDO�� (O� ����GHOV� HQWUHYLVWDWV�QR�
va mai o quasi mai al cinema i del 
���� UHVWDQW� TXH� KL� YD� DOJXQ� FRS��
HO�������KR�ID�PHQ\V�GH�FLQF�FRSV�
O·DQ\�L�QRPpV�XQ������KL�YD�XQ�FRS�
a la setmana.

El sector no guanya per a en-
surts. L’últim va ser el gener passat 
quan va transcendir que els mítics 
cines Verdi tenien greus problemes 

econòmics. Segons la revista “L’In-
dependent de Gràcia”, la viabilitat 
del projecte d’Enric Pérez estava 
D�OD�FRUGD�ÁXL[D�SHU�O·LPSDJDPHQW�
del lloguer. El propietari del local 
els havia amenaçat amb rescindir 
el contracte i llogar-li el local a 
una cadena de súpers, cosa que 
va caure al barri com una bomba i 
va mobilitzar comerciants, veïns i 
institucions.

Des que va començar la crisi, 
els cines Verdi han perdut 200.000 
espectadors. En el seu cas, els 

comptes no surten malgrat ha-
ver acomiadat bona part de la 
plantilla, haver reduït despeses i 
sessions perquè apareixen altres 
factors com inversions que no han 
acabat de funcionar, la guerra de 
preus de les entrades i el fet que 
algunes distribuïdores busquin in-
gressos segurs en altres cinemes. 

Tot i aquest panorama, Enric Pérez 
va deixar clar que faria el que fos 
per salvar els Verdi i això passa pel 
difícil repte de trobar uns socis in-
versors que vegin el sector del ci-
nema no tan sols com una màquina 
de fer diners.

Enmig de la tempesta que va 
provocar la notícia, la resposta de 
l’Ajuntament de Barcelona tampoc 
no va contribuir gaire a tranquil-
litzar els ànims. El tinent d’alcal-
GH�GH�&XOWXUD��-DXPH�&LXUDQD��YD�
anunciar que el govern municipal 
s’estava plantejant incloure tam-
bé els cines en les subvencions vin-
culades a la difusió cultural, però 
va matisar que la mesura, que es 
podria aplicar a partir del 2016, 
només afectaria “els espais cine-
PDWRJUjÀFV� TXH� V·KR� PHUHL[LQµ�
VHQVH�HVSHFLÀFDU�UHV�PpV�

Model de negoci obsolet

Sorprèn que uns cines tanquin per 
problemes econòmics i uns altres 
resisteixin, sobretot perquè la crisi 
del sector és de dimensions globals 
i apunta a un model de negoci ob-
solet malgrat les grans inversions 
que s’han fet en la digitalització 
dels equips, la racionalització dels 
espais i la creació de multisales. 
Una de les raons és que les grans 
cadenes compensen les pèrdues de 
l’exhibició amb el gran marge de 
EHQHÀFL� TXH� REWHQHQ� YHQHQW� FULV-
petes i begudes, cosa que les sales 
petites no es poden permetre.

Iniciatives com la Festa del 
cine, que l’any passat va vendre 
����PLOLRQV�G·HQWUDGHV��FRQÀUPHQ�
que la gent ha deixat d’anar al 
cine per l’elevat preu de les en-
trades. Això està obligant els exhi-
bidors a buscar noves oportunitats 
de negoci obrint-se a nous públics, 
oferint constantment descomp-
tes segons l’hora i el dia, creant 
abonaments i donant nous usos a 
les sales projectant òperes, partits 
de futbol i conferències sense que 
això n’asseguri, de moment, la su-
pervivència.

Tanquen cinemes, 
obren supermercats
Cines tancats fa 
anys, cines convertits 
en botigues o 
súpers, cines que 
agonitzen, cines que 
es reinventen… Les 
sales barcelonines 
afronten un panorama 
desolador. Tanmateix, 
encara hi ha 
esperança

L’única alternativa per no desaparèixer és 

reinventar-se. És el cas dels cines Girona, 

Boliche, Texas i Phenomena, quatre 

iniciatives diferents que demostren que no 

tot està perdut. El Girona ha deixat de ser 

un cine convencional per convertir-se en un 

espai multifuncional on s’ofereix espectacles 

en viu, cinema interactiu i concerts. El cine 

Boliche opta pel cine d’autor en versions 

originals i ha recuperat iniciatives com la 

que va posar en marxa l’Alexandra amb 

els seus sopars de cine. També aposta pels 

GRFXPHQWDOV�L�XQD�SROtWLFD�GH�SUHXV�ÁH[LEOH�
El cine Texas, recuperat pel director 

Ventura Pons, s’ha decantat per la reestrena 

a preus reduïts i per les versions originals 

subtitulades en català. Complementa l’oferta 

amb sessions amb presentació, matinals 

infantils i maratons temàtiques. El cas del 

Phenomena, ressorgit de les cendres del cine 

Nàpols, és també singular. El seu propietari 

no amaga la seva predilecció pel cinema de 

Hollywood dels anys 70 i 80, i recupera l’esperit 

del cine de barri amb programacions dobles.

Reinventar-se o morir

AnnA CARlotA

El cine Texas, recuperat pel director Ventura Pons, s’ha especialitzat en reestrenes i versions originals

OL’últim ensurt va ser 
l’amenaça econòmica 
sobre els mítics Verdi, 
que va mobilitzar veïns 
i institucions

OLa pujada de l’IVA, 
la programació de 
pel·lícules a la televisió 
i el canvi d’hàbits han 
fet mal a les sales

SAntS

Demanda d’una mesquita
El Centre Cultural Islàmic de 
Sants porta 30 anys al barri i 
reivindica un lloc on reunir-se 
amb dignitat i poder resar. Tenien 
la seu al Camí de la Cadena, 
però se’ls hi ha quedat petita 
per al rés dels divendres, a part 
que unes obres municipals els 
impedeixen accedir al local 
des del 8 de gener. Ningú no 
els va avisar ni els va oferir 
cap alternativa. Indignats, van 
decidir manifestar-se un cop per 
setmana. L’Ajuntament els va 
convocar i els va cedir la nau 120 
de Can Batlló a canvi de deixar 
les concentracions. En accedir 
a la mateixa, se la van trobar 
en ruïna, sense aigua i llum. 
Plena d’escombraries. Davant 
les queixes, ara l’Ajuntament 
s’ha compromès a cedir un altre 
local en condicions a partir del 30 
d’abril. Quin tracte més diferent 
que es dóna als temples catòlics.

poblEnou

Retard per a Pere IV
Acabarà el mandat i les obres 
que necessita el carrer Pere IV es 
quedaran sense fer. Ara prometen 
que les inversions es faran durant 
la pròxima legislatura. L’associació 
de veïns va realitzar un acte de 
protesta, exigint que les obres 
comencin abans de les eleccions i 
denunciant la degradació d’aquest 
carrer de tres quilòmetres de llarg 
al cor del barri. Durant la protesta 
es va anunciar un calendari 
d’accions per dinamitzar l’eix 
Pere IV i un ambiciós projecte 
per donar ús veïnal a uns espais 
actualment buits. Les inversions 
municipals no han faltat a la 
Diagonal i al passeig de Gràcia. 
¿On han anat a parar els vuit 
milions pressupostats per al 
Poblenou?

lA minA

Venus no s’enderroca
El Consorci de la Mina ha cedit a 
l’Agència de l’Habitatge els 236 
pisos de la promoció inicialment 
construïda per allotjar els veïns 
TXH�PDOYLXHQ�D�O·HGLÀFL�9HQXV��
Porten ¡15 anys! esperant 
el trasllat i negociant, però 
ÀQDOPHQW�QR�KL�KD�KDJXW�DFRUG�
amb el Consorci, en teoria, per 
un descord en el preu dels pisos. 
Una excusa per acabar com 
sempre: els més dèbils sempre la 
paguen!

lA boRdEtA

Ocupació de la PAH
La PAH va celebrar el seu sisè 
DQLYHUVDUL�RFXSDQW�XQ�HGLÀFL�VLWXDW�
entre la carretera de la Bordeta i 
HOV�FDUUHU�G·+RVWDIUDQFV��/·HGLÀFL�
es coneix com a “bloc la Bordeta”, 
i estava totalment buit. Té 
dotze pisos que s’aniran ocupant 
per posar fre a “l’emergència 
habitacional” que pateixen els 
YHwQV��/·HGLÀFL�pV�SURSLHWDW�GHOV�
especuladors de la Sareb, el banc 

dolent, que ha sigut rescatat amb 
diners públics. Els pisos són de la 
ciutadania i la Sareb ha de cedir 
el seu ús. L’ocupació va donar 
pas a una festa de celebració de 
l’aniversari de la PAH. La primera 
ocupant va ser la Yolanda i les 
VHYHV�ÀOOHV��D�OHV�TXDOV�ID�TXDWUH�
anys el banc Sabadell va prendre 
O·KDELWDWJH��$UD�O·HQWLWDW�ÀQDQFHUD�
pretén deixar al carrer els seus 
pares i avis, que les van avalar 
amb la seva casa de tota la vida. 
Indignant!

Breus
de barri
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Los álamos, en tres partes
jESúS mARtínEz

1. Los huertos

Las tórridas hojas verdinegras de 
los álamos bambolean al son de la 
canción de los Humanos a Marte, 
de Chayanne.

La ringlera de álamos se ense-
ñorea en la calle de la Maladeta, 
enfrente del colegio público Splai, 
en el barrio de Porta (Nou Barris), 
como si fuera el coronamiento de 
la HMS Surprise��GHO�FDSLWiQ�-DFN�
el Afortunado.

Desde el 2007, y entre las calles 
Andratx, Deià, Alcúdia y Maladeta, 
un montículo con una treintena de 
huertos urbanos separados por ce-
pas y cañas.

Entre otros propietarios de este 
suelo, la inmobiliaria Núñez i Nava-
rro (NN; “Barcelona, siempre”), del 
expresidente del Futbol Club Bar-
celona y sobornador de inspectores 
GH�+DFLHQGD��-RVHS�/OXtV�1~xH]�

NN ha demandado a los vecinos 
del barrio de Porta que han ocupa-
do su solar para plantar lechugas en 
lugar de pisos. Ha crecido esta pan-
carta, rebosante de vitalidad, color 
de verde guisante: “Núñez y Nava-
rro, no volem més pisos! La Rambla 
de Porta és el que importa!”.

El sábado 28 de febrero, a las 
cinco de la tarde, dos jubilados se 
entretienen cultivando su parcela, 
en la calle Maladeta. Se trata de 
Manolo López, Gallego (Allariz, 

2XUHQVH�� ������� \� GH� -XDQ� 6HUUD-
no (Priego de Córdoba, Córdoba, 
1939). Los dos llegaron a Barce-
lona cuando contaban con 17 y 18 
años, respectivamente. Manolo 
WUDEDMy�HQ�OD�MDUGLQHUtD��-XDQ��HQ�
la construcción. El primero cuida 
el huerto desde el 2008; el segun-
do, desde hace dos meses. “Esto 
es para relajarse, no para hacer 
negocio”, coinciden.

Manolo (gigante, elevando la 
voz, sordo como una tapia).-Este 
solar estaba vacío, vacío, hecho 
una escombrera, con ratas y todo. 
Y lo limpiamos. Y uno, el Chencho, 
plantó unos pepinos, que se le ocu-
rrió, ya ves, y como vimos que no 
pasaba nada porque nadie le hacía 
nada y los pepinos ahí estaban, 
pues los demás nos animamos a 
plantar en nuestro huertecito. Y 
fuimos repartiéndonos los terruños, 
parcelitas de tres metros, ya ves.

-XDQ� �UXPERVR�� DJLWDQDGR��
perfeccionista).-Aquí había antes 
una barriada de casas bajas, hace 
treinta o cuarenta años. Cuando 
las tiraron, por uno de esos Peris, 
cosas del Ayuntamiento, pues los 
de Núñez i Navarro compraron lue-
go el suelo [en el 2007].

M. -La cuestión es que ahora 
estamos aquí una veintena de jubi-
lados y no hacemos daño a nadie. 
Mira, yo estoy haciendo pruebas, 
estoy plantando tomates en unos 
botes llenos de esta tierra, para 
ver si crecen aquí; como si fuera el 
semillero de la tomatera. Los bió-
logos estudian la tierra, pero como 
yo no soy biólogo, voy haciendo 

pruebas. Y aquí tengo plantados 
acelgas, patatas, repollos y ñoras. 
¿Sabes lo que son las ñoras?

Reportero. -No sé.
M. -Unos pimientos muy grandes.
-���1R�OH�FXHQWHV�HVR��TXH�QR�OH�

interesa, que eso son pormenores. 
Yo te digo lo interesante: los de 
Núñez i Navarro nos querían echar 
de aquí, junto con otros dos o tres 
propietarios de este solar, porque 
es un trozo grande, y entonces 
pusieron una demanda. Pero a los 
abogados ya les dijimos que no 
queremos problemas con nadie.

M. -Con nadie queremos proble-
mas, que nos digan el día que quie-
ran que salgamos, y nos vamos.

-�� �3HUR� GH� PLHQWUDV�� DTXt� QR�
molestamos. Porque esos de Núñez 
i Navarro querían hacer pisos. Y 
esto [el huerto] nos da la vida.

M. -Nos ayudamos. Algunos de 
nosotros se encarga de cuidar dos 
huertos, porque por cualquier mo-
tivo el que se hacía cargo de uno 
pues ya no puede, y entonces se 
lo cuidamos por él. Yo le dije a un 
paisano que tiene ese huerto de 
ahí que ves: ‘Si vamos todos a una, 
hoy, por ti, y tú, mañana, por mí’. 
Eso es la solidaridad, ¿no?

-���/R�HV�

M. -Y yo te digo una cosa que 
no he dicho antes: Núñez i Navarro 
tiene muchos solares abandonados 
en Barcelona. Ellos no los mantie-
nen, sino el Ayuntamiento. Quiere 
eso decir que lo pagamos nosotros. 
Pues algo habría que pedir, ¿no?

R. -¿En qué quedó la demanda?
M. -Hubo el juicio y nadie se 

presentó [el pasado 21 de enero].

2. La inmobiliaria

En el centro del montículo, el car-
tel de la inmobiliaria BCN Barcino 
(www.inmobarcino.com): “Solar 
en venda: 616993500”.

Superfície del solar 300 m2
&DOLÀFDFLyQ�XUEDQtVWLFD� ���S
Techo máximo
HGLÀFDEOH� ������0�
Ocupación
SODQWD�VyWDQR� ����
(GLÀFDELOLGDG� 3�%�����
6XSHUÀFLH�HGLÀFDEOH
por planta 240 M2
Altura reguladora 17,70
N. máximo de viviendas 12
9LYLHQGDV�9�3�2�� ���

Observaciones: solar bien situa-
do, próximo a la calle del Doctor 

Pi i Molist y al paseo Fabra i Puig, 
cercano a las líneas de metro L-4 
y L-5, así como a diversos centros 
comerciales y de ocio.

Precio total, rebajado: 1.280 
mil euros.

Reportero. -Y ¿los huertos?
Comercial de BCN Barcino. -Ya 

está hablado con los vecinos. El 
día que les digamos, recogen los 
bártulos. Pero siempre es preferi-
ble que haya huertos que no hier-
bajos.

3. Los vecinos

El mismo sábado 28 de febrero, 
en el espacio comunitario Porta-
Sóller, en la próxima Plaça Sóller, 
activistas de la Associació de Veïns 
de Porta (“no trobaràs una feina 
digna en la puta vida”) organizan 
la jornada de “soberanía alimenta-
ria y cooperativismo”.

A las seis de la tarde, el taller 
“L’hort com a cohessió social”, 
con los integrantes de ‘Porta’m a 
l’hort’, huerto urbano cedido por 
el Ajuntament de Barcelona, en la 
calle Piferrer, 122.

“Projecte de caràcter comuni-
tari que busca dinamitzar la vida 
pública del barri de Porta i de 

Barcelona per mitjà d’un hort au-
togestionat que potenciï la relació 
entre l’agricultura, l’oci urbà, la 
salut i la societat”, queda escrito 
en la entrada.

Andreu, uno de los jóvenes que 
reparte sus horas entre los estu-
dios y los bancales, se ensucia las 
manos de tierra: “Nos basamos en 
los libros de Mariano Bueno [www.
mariano-bueno.com], sus traba-
jos sobre agricultura ecológica. 
Este es un proyecto en el que 
vamos rotando cada cinco años 
y personas diferentes se van ha-
ciendo cargo de las plantas. Tene-
mos raíces, frutos y leguminosas. 
Y en una franja, hemos plantado 
plantas aromáticas y medicinales 
(menta, artemisa, romero…)”, 
enseña Andreu, como un retoño 
perdido y hallado en un campo 
extenso sin coches ni máquinas ni 
agendas. “Antes, aquí [Piferrer, 
122] había un solar abandonado. 
<� DQWHV�� XQ� HGLÀFLR� VLQ� SHUPLVRV�
producto de la especulación in-
mobiliaria.”

En el espacio comunitario Por-
ta-Sóller, debajo de la Plaça Só-
ller, los chavales con experiencia 
en la transformación social toman 
la palabra, cual si fueran Alexéi 
1DYDOQL��9ODGtPLU�5L]KNRY�\�0LMDtO�
Kasiánov, opositores contra el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin.

A (calzado con chirucas). -Hem 
de fer un pla d’empresa, tot i que 
tingui al·lèrgia a aquest terme. 

I hem de saber quin és el nostre 
públic objectiu. Perquè no podem 
competir amb la producció indus-
trial que rebenta preus. Hem de 
ser pragmàtics.

B (que toma notas). -Podríem 
posar botigues amb fruita de tem-
porada...

C (con rastas). -La base és 
l’organització com a model de ne-
goci. Hem de tenir capacitat de 
negociació per a donar sortida a 
l’excedent.

D (ideóloga). -Hem de fer pro-
postes a les escoles per canviar 
els hàbits alimentaris. Hem de 
crear equips potents per parlar 
de menjars ecològics des del 
punt de vista educatiu, perquè 
els nens mengin com Déu mana. 
Cooperatives de consum en lloc 
de càterings.

A. -Els horts urbans són espais 
transformadors, empoderadors, 
terapèutics. Decidim a les assem-
blees ocupar espais abandonats 
per créixer horitzontalment i fer 
horts. Les lluites socials, la impli-
cació de la gent, també són cohe-
sionadores.

Modera el latinoamericano Fer-
nando Saz, El topo (por la revista 
antisistema El viejo topo), de la 
Associació Salut i Agroecologia, 
“per la sobirania alimentària que 
garanteix una alimentació equi-
OLEUDGD�� VXÀFLHQW� L� VDOXGDEOH�� VR-
cialment justa i ecològicament 
sostenible”.

“Estamos en ello, en la revolu-
ción por cambiar las cosas”, em-
plaza.

ivAn oRtiz

Huertos comunitarios del barrio de Porta, en Nou Barris

ONúñez y Navarro ha 
demandado a los 
vecinos de Porta que 
han ocupado su solar 
para plantar lechugas 
en lugar de pisos

OEl 28 de febrero, en el 
espacio comunitario 
Porta Sóller, los vecinos 
realizan una jornada de 
“soberanía alimentaria 
y cooperativismo”
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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

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
Passeig de la Peira, 37, 
ORFDO���
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30 
 

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

congrés, el
Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
$FjFLHV����

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

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

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la 
Martí Molins, 29
93 408 13 34
%LEOLRWHFD�0DULQD�&ORWHW
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nord-
tramuntana

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

sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
%LEOLRWHFD�,JQDVL�,JOHVLDV
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
&HQWUH�&tYLF�6W��$QGUHX
Gran de Sant Andreu, 111
'LVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX
3ODoD�2UÀOD��V�Q

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

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
&��&tYLF�GH�7ULQLWDW�9HOOD
Foradada, 36-38

Districte X
clot-camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
)RPHQW�0DUWLQHQF
Provença, 595  

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

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

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

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

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

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

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

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

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

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
&��&tYLF�GH�6DQW�0DUWt
Selva de Mar, 215

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

Verneda Alta, la
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13 

Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica
-DXPH�9LFHQo�9LYHV���
93 221 93 93

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

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

el pròxim número de CARRER sortirà al mes de maig

És tira AlEjAndRo milà

REdACCió

El dia que la senyora Marta Fer-
rusola es va llançar en parapent, 
un orgullós marit va exclamar 
amb satisfacció: “Això és una 
dona!”. Cristina Palomar ha pres 
aquesta frase del defraudador 
confés Pujol per donar títol a 
una biografia “no autoritzada” 
de Ferrusola i concloure que 
probablement estem davant de 
la dona que més poder ha tin-
gut a Catalunya, i durant més 
anys. El llibre fa un repàs a la 
seva trajectòria, amb presèn-
cia i protagonisme constants a 
la vida pública catalana, des de 
la vida anterior a Pujol, passant 
per la relació amb la família, la 
religió, la política, els negocis o 
l’esport, fins arribar a la caiguda 
del mite.

La veterana Maria Favà diu al 
pròleg que “els periodistes són els 
millors biògrafs: deixen al marge 

la pedanteria i van al gra”. Cris-
tina, com a bona periodista que 
és, ha portat a terme un intens 
treball d’investigació, basat en la 
documentació i en nombroses en-
trevistes, realitzades amb tenaci-
WDW� G·RÀFL� SHUTXq�� FRP� GLX�� ´DUD�
mateix, a l’entorn de Ferrusola 
l’hermetisme és total i absolut”. El 
resultat del llibre ajuda a entendre 
moltes coses. Com explica Favà, 
“el retrat que fa la Palomar toca 
totes le tecles i no s’hi revenja. No 
es queda en la versió ÀQDOV�GH�VH-
JOH de la Ben Plantada. En fa una 
lectura que la majoria de periodis-
tes fa uns anys no vam saber o no 
vam poder fer”.

La difusió del llibre no està 
tenint facilitats precisament. Els 
mitjans de comunicació l’han ig-
norat en general. I ens sembla 
que el motiu no és perquè no sigui 
un tema de plena actualitat. Nos-
altres recomanem la seva lectura 
als lectors de &DUUHU.

Més que una primera dama ‘Gran merda’
REdACCió

El periodista Jesús Martínez porta 
un temps publicant a &DUUHU repor-
tatges que deixen constància de la 
vida d’aquells homes i dones que 
formen part de la Barcelona invisi-
ble. Per a nosaltres és una alegria 
la publicació d’una àmplia sel-
lecció en format de llibre.

El %LJ� &UDS� (literalment,� JUDQ�
PHUGD� és el poder econòmic que 
escapa del control polític, una for-
ça que s’ha deixat créixer mentre 
augmentava la bretxa entre rics i 
pobres. A la Barcelona del Movile 
World Congress les desigualtats es 
fan cada cop més grans i es conti-
nuen vivint històries de frontera, 
d’herois que no reben medalles, 
com la d’Adderrahman, preocupat 
perquè no li robin els cartrons; 
1GULQ��TXH�DOLPHQWD�HO�VHX�ÀOO�JUj-
FLHV�D�OD�EHQHÀFqQFLD��R�,UHQH��TXH�
lluita per no perdre el seu pis a la 
Zona Franca.

$L[z�pV�XQD�GRQD��5HWUDW�QR�
DXWRULW]DW�GH�0DUWD�)HUUXVROD

Cristina Palomar (Angle editorial. 
Barcelona, 2015. 189 pàgines)

/D�SREUH]D�HQ�%DUFHORQD�HQ�ORV�
DxRV�GHO�%LJ�&UDS������������

Jesús Martínez (Editorial UOC. 
Barcelona, 2014. 221 pàgines)
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OCAtHERINA AZÓN

Domiciano Sandoval
Responsable de la Favb 
en matèria de pensions

“Volen privatitzar 
les pensions, i la seva 
defensa ha de ser 
una lluita de tota 
la societat, també 
dels joves”puyAl

Nascut a León, Domiciano es va traslladar a Barcelona als anys 60 i 
viu al barri del Clot. És membre de l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot-Camp de l’Arpa i en va ser president durant quatre anys.  És el 
responsable en matèria de pensions de la Favb, que està integrada 
en el moviment “Marea Pensionista - Salvem les pensions”.

Com va començar la campanya Salvem les pensions?
L’any 2012 vaig saber pel Col·lectiu Ronda que s’estaven pre-

sentant reclamacions a l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

(INSS) perquè es considerava anticonstitucional el Reial decret 

que congelava les pensions amb caràcter retroactiu. I vaig pre-

sentar la meva denúncia.

I a partir d’aquí?
Ho vaig parlar amb la gent de l’associació de veïns (la gran 

majoria són jubilats), i també a la junta de la Favb. I em van 

proposar que comencés a treballar el tema. Em vaig posar en con-

tacte amb la resta d’associacions i vam fer les primeres reunions.

Quins temes us plantejàveu?
Primer, presentar les demandes i crear espais on s’ajudés a rea-

litzar-les. Van sorgir dos espais importants de treball: el Centre Soci-

al de Sants i l’AV del Clot-Camp de l’Arpa. Al Congrés, alguns grups 

de l’oposició havien presentat recurs d’anticonstitucionalitat. El ju-

liol de 2013 va ser el primer judici a Catalunya, però no es va dictar 

sentència perquè es va presentar un contra-recurs al Constitucional.

Quantes demandes vau presentar?
Unes 12.000, només a Barcelona i els voltants. Les agrupàvem 

HQ�´SDTXHWVµ�GH�����R�����L�DQjYHP�SDQFDUWD�HQ�Pj�D�OHV�RÀFL-
nes de l’INSS. Les demandes individuals havien donat pas a les 

col·lectives. Fèiem visible la nostra protesta al carrer tallant el 

trànsit mentre ens segellaven els documents. Estem a l’espera de 

la resolució del Constitucional, molt lenta, per cert.

La mobilització va ser important...
Vam aconseguir sensibilitzar molts companys i companyes, i 

la situació econòmica, complicada per a tothom, ens va ajudar. En 

aquest període, el 25 de febrer de 2014, vam celebrar l’assemblea 

fundacional de la Marea Pensionista a Cotxeres de Sants. El ma-

nifest el vam aprovar 500 persones, i com a colofó vam realitzar 

una gran manifestació que va acabar a l’INSS.

I ara, què?
Estem a l’espera de les resolucions. A partir de l’1 de març de 

2014 ja no podem presentar més demandes, ja que el termini ha 

DFDEDW��$UD�HVWHP�ÀFDWV�HQ�XQD�DOWUD�EDWDOOD�MXGLFLDO�

En què consisteix?
Hem començat a presentar demandes contra les reformes del 

sistema de pensions realitzades primer pel govern de Zapatero 

i després pel de Rajoy. És un tema més complex, però ja hem 

SUHVHQWDW�XQHV��������&RP�DÀUPHP�HQ�HO�PDQLIHVW�IXQGDFLRQDO��
lluitem perquè el servei públic de pensions no es deteriori, perquè 

està amenaçat. I s’ha de mantenir l’edat de jubilació als 65 anys.

Quines mobilitzacions heu fet recentment?
Vam tornar a reunir-nos en assemblea un any després de la 

primera. 500 jubilades i jubilats indignats. A la reunió van in-

tervenir el president de la Favb Lluís Rabell i el sindicalista i 

portaveu de la Marxa de la Dignitat, Diego Cañamero. Després de 

O·DVVHPEOHD�YDP�VRUWLU�HQ�PDQLIHVWDFLy�ÀQV�DO�FDUUHU�1XPjQFLD�

La lluita continua?
Ho tenim més que clar. Estan treballant per privatitzar les 

pensions, i els bancs i les asseguradores estan a l’aguait. I els més 

afectats seran els joves, perquè les pensions que cobraran estaran 

en funció de la quantitat cotitzada i de la previsió d’esperança de 

vida. La reducció de les pensions serà important en els propers 

anys. Hem d’estendre aquesta lluita a tota la societat.

Les pensions ocupen tot el teu temps d’activisme?
S’han de dedicar algunes hores també a la mobilització del bar-

ri. El passat 13 de març ens vam manifestar per exigir l’obertura 

de la residència per a la gent gran d’Alchemika, que porta tres anys 

construïda i tancada. Per a allò que volen, sí que tenen diners.

La Peguera

L’AV de Can Peguera ha publicat 
un número molt especial sobre els 
40 anys de l’associació de veïns, 
titulat “Història d’un barri”. Un 
treball molt ben editat, amb 
maqueta d’Ivan Ortiz i textos 
d’Alba Arnau, Gorka Ferrándiz, 
Josep Maria Clariana i Agus Giralt 
que recupera la memòria d’un 
barri combatiu que va néixer el 
1929 amb el nom de Ramón Albó 
i que també és conegut com “les 
cases barates d’Horta”. L’edició 
d’aquest especial coincideix amb 
la desafectació del barri: una 
OODUJXtVVLPD�OOXLWD�YHwQDO�TXH�ÀQDO-
ment ha arribat a bon port.

De cap a peus

Encara que quan es publiquin 
aquestes línies el Sant Andreu de 
cap a peus ja haurà editat un altre 
número, volem deixar constàn-
cia d’aquesta edició, que és la 
600. Un bonic aniversari de la 
revsita més antiga de Barcelona, 
fundada l’11 d’octubre de 1980. 
Sumant-nos al que diu l’excoor-
dinadora de la revista Meritxell 
M. Pauné, ens alegrem  de ser 
testimonis “d’aquest miracle que 
passa cada mes”. I sumant-nos 
també a les paraules del president 
de l’AV, brindem perquè l’equip de 
redacció continuï “parlant de Sant 
Andreu i dels seus veïns i veïnes”.

Els barris de la Marina

Acaba de sortir una nova revista 
coordinada pels responsables del 
projecte de la Favb “El barri, es-
pai de convivència”, dedicada als 
barris de la Marina. Conté un nota-
ble article històric de Julio Baños, 
cronista de la Marina, acompa-
nyat d’un informe sociològic i un 
complet llistat del problemes i 
reivindicacions pendents en les set 
barriades. Els nens i nenes hi han 
participat explicant amb dibuixos 
com veuen la realitat que els 
envolta. El passat 14 de març els 
veïns es van mobilitzar per exigir 
l’arribada del metro. De reivindi-
cacions, no en falten!

Nosaltres també érem 
al Parlament!

Revistes
de barri

La Favb
informa

juNtA dE lA fAvb

La sentència que acaba de pronun-
ciar el Tribunal Suprem, revocant 
l’absolució dictada per l’Audièn-
cia Nacional i condemnant ara a 
tres anys de presó vuit de les di-
nou persones encausades arran de 
l’acció de protesta davant del Par-
lament el 15 de juny de 2011, pre-
tén ser un “escarment”, una mena 
de càstig exemplar i un avís per a 
navegants. Com més allunyades de 
la ciutadania i més desacreditades 
es veuen les institucions, més ve-
neració i submissió ens exigeixen 
per la força. 

Estem davant d’una condemna 
que no guarda cap proporció amb 
els fets i que només s’explica per 
OD�YROXQWDW�GHO�6XSUHP�G·DÀUPDU�L�
fer témer l’autoritat de les “altes 
instàncies de l’Estat”.

Indignant, no podem dir que 
aquesta sentència sigui tanmateix 
una sorpresa. Ben al contrari, se 
situa en la línia lliberticida de les 
polítiques del PP, com ho palesen 
la “llei mordassa” o la reforma 
retrògrada del Codi Penal. Però 
vet aquí que, de seguida, l’atza-
gaiada del Suprem ha trobat una 
entusiasta aprovació per part del 
Govern de la Generalitat, que, 
a falta “d’estructures d’Estat” 
pròpies, se sent d’allò més còmo-
de amb la funció repressiva dels 
organismes de l’Estat espanyol. 
)UDQFHVF� +RPV� V·KD� SHUPqV� ÀQV�
i tot d’aureolar la decisió del Su-
prem d’una pretesa aquiescència 

del poble de Catalunya.
De debò? El juny del 2011, 

amb un país ensorrat en la crisi, 
el Parlament s’aprestava a deba-
tre els pressupostos socialment 
més regressius de la seva histò-
ria recent, farcits de retallades 
que cap partit no havia exhibit 
en el seu programa electoral. 
No era legítima potser en aques-
tes circumstàncies una protesta 
SRSXODU�� SDFtÀFD� L� VLPEzOLFD�� DV-
VHQ\DODQW� OD� PLVWLÀFDFLy� G·XQD�
representació de tan escassa 
qualitat democràtica? La FAVB va 
considerar que sí, i va convocar 

aquell mateix matí una cassolada 
veïnal a les portes de la Ciutade-
OOD�� 0pV� HQOOj� GH� O·DÀUPDFLy� GH�
la nostra solidaritat hem de dir, 
en un sentit literal, que nosaltres 
també érem al Parlament.

I tenim el deure d’afegir que 
la Favb va treballar concreta-
ment per garantir el caràcter 
cívic de la protesta i evitar en-
IURQWDPHQWV��3RGHP�DÀUPDU�TXH��

el dia abans dels fets, la Prefec-
tura dels Mossos havia rebut ga-
ranties solvents que l’acció del 
Parlament s’inspiraria en les for-
mes tradicionals de la desobedi-
qQFLD� FLYLO� SDFtÀFD�� ,� SRGHP� GLU�
també que la pròpia policia ha-
via transmès la seva intenció de 
muntar un dispositiu que impedís 
el contacte entre manifestants i 
parlamentaris, evitant situacions 
de tensió que poguessin propiciar 
topades o desbordaments. Tot el 
contrari del que va succeir l’en-
demà, quan la Conselleria d’Inte-
rior, fent passar els parlamenta-
ris a peu entre els manifestants, 
va organitzar les coses de tal 
manera que es multipliquessin 
els moments de crispació. Felip 
Puig, que acabava de proclamar 
la seva intenció de fer que “tor-
néssim a tenir por del sistema”, 
buscava provocar aldarulls que 
MXVWLÀTXHVVLQ� XQD� FULPLQDOLW]D-
ció del moviment davant l’opi-
nió pública. No se n’hi va sortir: 
malgrat la cridòria de la “premsa 
d’ordre”, el 19 de juny, cente-
nars de milers de persones om-
plien els carrers de Barcelona en 
solidaritat amb els indignats.

Ara volen la revenja. No ho 
podem permetre perquè es tracta 
de les nostres llibertats. Volem 
un Parlament que es faci respec-
tar per la seva lleialtat al poble, 
i no que es faci témer per la ma-
quinària de l’Estat espanyol. Ab-
solució de les vuit persones con-
demnades!

OVolem un Parlament 
que es faci respectar 
per la seva lleialtat 
al poble, i no que 
es faci témer per la 
maquinària de l’Estat 
espanyol
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Los barraquistas éramos 

tan pobres que lo compartíamos todo”

Custodia Moreno
Activista vecinal 
y barraquista

Luis CALDEiRo
entrevista

joAn LinuxbCn
fotografia

Ocupant amb els amics
En temps de l’alcalde Porcioles, l’Ajuntament va “ocupar” una 
part de la tribuna del Ple municipal per impedir que els veïns de 
Nou Barris i el Carmel poguessin entrar i dir la seva: molestaven. 
Aquest passat mes de febrer, l’alcalde Trias va omplir una gran part 
de la sala on se celebrava l’Audiència Pública sobre turisme amb 
empresaris, hotelers, alts funcionaris i algun amiguet (com ara Joan 
Gaspart, president del consorci de Turisme), perquè no poguessin 
entrar les veïnes i veïns crítics amb la seva política, que van fer 
dues hores de cua a la intempèrie passant fred i que van acabar a la 
porta de la biblioteca discutint-se amb la policia, que barrava el pas, 
complia ordres i entenia l’emprenyament. En temps de Porcioles, els 
DPLFV�YDQ�RFXSDU�O·HVSDL�HQÀODQW�VH�D�OD�WULEXQD��(Q�WHPSV�GH�7ULDV��
els van citar dues hores abans i els van colar per la porta del darrere. 
En temps de Porcioles centenars de veïns es van quedar al carrer. 
En temps de Trias, també. Porcioles va ser nomenat pel dictador 
Franco. Trias ha estat elegit per sufragi universal. Malgrat això, el 
comportament el trobem molt similar.

Hubo un tiempo en que Barcelona 
no era una marca, ni una ciudad 
olímpica, ni siquiera un congreso 
de móviles. Hubo un tiempo 

en que Barcelona olía a puchero, a maleta 
de cartón, a barraca. Es decir, a miseria. 
Memoria viva -que no institucionalizada- de 
aquellos años es Custodia Moreno, vecina 
del barrio del Carmelo, activista vecinal y 
barraquista. No se confundan: la fragilidad 
física de esta mujer de 72 años, con su 
muleta a cuestas y sus implantes de metal 
en el cuerpo (“parezco la mujer biónica”, 
bromea) esconde una fuerza de carácter 
que le permitió sobrevivir a la dura vida 
en una barraca durante veinticinco años, 
sacarse la carrera de enfermería y, de 
paso, tener hijos y luchar activamente por 
una existencia digna para los barraquistas 
del Carmelo. Por todo ello, a Custodia, en 
verdad le cuadra el nombre.

Atardece. Estamos en la cima del monte 
Carmelo, tal vez la mejor vista de la ciudad, 
un excepcional mirador de 360 grados desde 
el que se dominan todos los rincones de 
Barcelona: de las chimeneas de Badalona 
a Montjuïc, del Tibidabo a Canyelles. Aquí, 

durante la guerra civil, se emplazaron 
búnqueres armados de cañones (“aunque 
nunca dispararon un tiro”, ironiza), que más 
tarde sirvieron de base para las barracas 
que luego construirían hombres y mujeres 
venidos del resto de España. Gentes que 
huían de la miseria o de la represión 
política. O de ambas a la vez. “Llegamos 
de Granada en 1947” -recuerda- “y nada 
más llegar sufrimos la primera decepción: 
en Barcelona teníamos unos amigos, que se 
encargaron de alquilarnos un piso en Gracia. 
Cuando llegamos, vimos que estaba ocupado 
por cuatro familias más. Lo que pasaba 
es que a cada familia le alquilaban una 
habitación ‘con derecho a cocina’, como se 
decía entonces”.

La familia Moreno era humilde, pero 
en Granada al menos vivía en su propia 
casa. Entonces los amigos (“a los que 
nunca podremos agradecerles todo lo 
que hicieron por nosotros”) se ofrecieron 
para acogerles en su propia hogar, en el 
perdido e inaccesible barrio del Carmelo. 
“Y resultó ser una barraca”. Allí vivieron 
hasta que, al poco tiempo, quedó libre 
otra barraca cercana, por la cual pagaron 

“una barbaridad”: trescientas pesetas de 
aquel entonces. Algo que deja a las claras 
que para más de uno la inmigración fue 
un auténtico negocio. “Se dieron cuenta 
de que construyendo barracas para los 
recién llegados se hacía dinero. Además, la 
montaña entera era propiedad de familias 
importantes de Barcelona, que nada más 
olfatear el negocio empezaron a parcelar y 
vender el terreno”.

Custodia vivió en esa barraca hasta 
1972, año en que se casó. Una barraca era, 
en esencia, una habitación única donde 
convivía toda la familia -en algunos casos, 
hasta doce personas- y donde había la cama 
plegable, el fogón de petróleo para cocinar 
y la jofaina para asearse - “primero nos 
lavábamos la parte de arriba del cuerpo, 
luego la de abajo”, recuerda-. Y que, desde 
luego, carecía de los mínimos servicios 
básicos: ni luz, ni gas, ni agua corriente, 
ni alcantarillado. Por no haber, no había ni 
contenedores donde depositar la basura. 
“La primera lucha que hicimos en la calle 
fue para conseguir contenedores. Tuvimos 
que cortar la carretera del Carmelo, 
apilando bolsas de basura hasta formar 

una montaña de más de cinco metros de 
alto”, explica. La represión entonces era 
feroz, y la policía -los famosos grises- no 
tenían escrúpulos en aporrear y detener a 
mansalva. “Para reivindicar cosas para los 
barrios, lo primero que tuvimos que hacer 
fue sacudirnos de encima el miedo”.

Sin embargo, pese a las penurias, 
recuerda aquella vida con cariño: 
“dormíamos con las puertas abiertas y 
como no teníamos nada, lo compartíamos 
todo. Y los vecinos eran de un combativo 
impresionante. Además, allá arriba en la 
montaña, con la vista y los pinares, éramos 
los reyes del mambo”. Precisamente está 
en marcha una iniciativa para reivindicar 
la memoria de las barracas -de las que 
llegó a haber más de seis mil en toda 
Barcelona-, en la que está implicada 
una Comisión Ciudadana de la que forma 
parte Custodia. Entre las acciones que se 
llevarán a cabo, está la colocación de placas 
conmemorativas en los principales barrios 
barraquistas: Somorrostro, Campo de la 
Bota, Montjuïc, el Carmelo, Poblenou, la 
Perona, la Prosperitat.

Fue a partir de la década de los setenta 
cuando, a fuerza de luchar, los barraquistas 
fueron alcanzando sus reivindicaciones: 
llegaron la luz, el agua y las alcantarillas. 
Y también el autobús, rompiendo así el 
secular aislamiento del Carmelo.

Hasta se consiguió que el Ayuntamiento 
construyera viviendas dignas: Los que no 
quisieron abandonar el barrio se alojaron en 
los llamados pisos verdes (por el color con 
que decidieron pintarlos los vecinos), en el 
sector conocido como “Ramón Casellas”. 
Los demás fueron reubicados en Canyelles 
y en el Paseo Urrutia, en la Guineueta. 
Precisamente, el único momento en que 
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es cuando relata cómo se sentían los 
barraquistas al acceder a un piso: “Una 
vecina me dijo: es la primera vez en 
veinticinco años que mi marido y yo vamos 
a tener una habitación para nosotros solos, 
y lo mismo nuestros hijos. ¿Tú sabes lo que 
es eso?”.
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