
CARRER145 OCTUBRE 2017
WWW.FAVB.CAT

Barcelona 
contra la por
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Meritxell M. Pauné

La Rambla ha viscut el seu pit-
jor agost en dècades. Un atro-
pellament massiu i deliberat 
va segar la vida de 14 perso-
nes el passat 17 d’agost i va 
deixar desenes de ferits, als 
que hores més tard s’afegirien 
dues víctimes més a la Zona 
Universitària de Barcelona i al 
passeig marítim de Cambrils. 
L’atemptat va sorprendre la 
ciutat en plenes vacances, 
quan el centre bull de visi-
tants i els barcelonins tenen 
temps per passejar i gaudir de 
les festes majors d’estiu.

Si bé era molt estès el con-
venciment que el terrorisme 
podia colpir algun dia Barcelo-
na com ja ho havia fet amb les 
veïnes París i Londres, l’horror 
d’un atemptat era una noció 
abstracta per a molts barcelo-
nins, que no l’havien viscut mai 
en primera persona. Per això la 
reacció ciutadana de dol però 
també de reafirmació va sor-
prendre tant la ciutadania com 
les autoritats. Més enllà dels 
debats estèrils sobre com haver 
evitat l’inevitable, Barcelona 
va exhibir una capacitat de re-

acció àgil i eficaç, acompanya-
da d’un contundent rebuig a la 
intolerància i a l’odi.

Les hores més llargues

Immediatament després de 
l’atropellament, el dispositiu 
policial Gàbia va dictar la re-
clusió de vianants, clients i bo-
tiguers als locals de la Rambla, 

a més del tancament total del 
perímetre a la circulació i a la 
premsa. Restauradors, taxis-
tes, quiosquers i desenes de 
ciutadans anònims van arro-
mangar-se per ajudar els afec-
tats a desplaçar-se, a refugi-
ar-se si no podien arribar al seu 
allotjament, a localitzar els 
seus familiars o, simplement, 
a passar l’estona reclosos amb 
el major caliu possible. Des del 
cambrer que va cuinar braves a 

tots els qui havien quedat tan-
cats al seu restaurant pakista-
nès, fins als hotelers i veïns que 
van oferir habitacions a turistes 
incomunicats, passant pel mo-
torista que va portar al Clínic 
una de les víctimes mortals. 
Una allau de voluntaris es va 
acostar als hospitals per donar 
sang i oferir-se com a traduc-
tors, mentre veïns espontanis 
repartien aigua i menjar als mi-
lers de conductors aturats a les 
sortides de Barcelona a causa 
dels controls policials.

Dies d’incertesa

Les festes majors de Gràcia i 
Sants van suspendre part del 
programa d’actes per segure-
tat i com a mostra del dol de la 
ciutat, que durant uns dies va 
aguantar la respiració mentre 
l’operatiu policial seguia cer-
cant els autors de la massacre. 
L’actuació dels diferents cossos 
policials, i molt especialment la 
dels Mossos d’Esquadra, va re-
bre mostres ciutadanes de su-
port i agraïment que no es veien 
a Barcelona des de feia molts 
anys. Veïns col·locant flors als 
furgons policials, aplaudiments 
i dedicatòries als altars espon-

tanis de la Rambla han esdevin-
gut un record nou i inesperat en 
la memòria d’aquells dies in-
certs. L’assetjament al cos po-
licial català per part dels diaris 
i partits amb seu a Madrid, val a 
dir-ho, va ajudar decisivament 
a aquestes inèdites mostres 
d’estima.

No obstant, per a milers de 
veïns i amics de la ciutat el 
record més emotiu és el clam 
contra la por. L’endemà dels 
atacs, els ciutadans concen-
trats al minut de silenci en re-
cord a les víctimes van esclatar 
corejant alhora un lema impro-
visat: “No tinc por!”. Tres pa-
raules que acapararien les por-
tades de tot Europa i que van 
inundar de seguida les xarxes 
socials. L’expressió d’un de-
sig, més que no pas una reali-
tat consolidada. L’atemptat va 
despullar la vulnerabilitat de la 
ciutat i de la societat catalana, 
que a mesura que passaven els 
dies havia d’assimilar també 
que els perpetradors dels atacs 
eren un grup de nois de Ripoll 
joveníssims i fanatitzats pel gi-
hadisme. El dolor de les seves 
famílies, desconsolades per la 
tragèdia i pel que havien fet els 

seus fills, va sacsejar conscièn-
cies i trencar barreres.

El lema contra la por també 
va ser el leitmotiv de la mani-
festació unitària de rebuig al 
terrorisme, que el 26 d’agost va 
omplir el passeig de Gràcia i la 
plaça Catalunya i que encapça-
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Dol i solidaritat
L’atemptat del passat 17 d’agost a la Rambla 
commou els barcelonins i desperta una onada 
de mostres de suport a les víctimes i a la ciutat

marc javierre
La reacció de dol i, al mateix temps, de reafirmació dels barcelonins va sorprendre els ciutadans i les autoritats

lL’atemptat va despullar 
la vulnerabilitat de 
la ciutat i la societat 
catalana, va sacsejar 
consciències i trencar 
més d’una barrera

2passa a la pàgina 3

Els plàtans de la Rambla també 
van ser lloc per a homenatges



laven professionals dels serveis 
d’emergències i seguretat. Tam-
bé va ser molt present a les dese-
nes d’homenatges que va acollir 
la Rambla durant dues setma-
nes: petits cercles d’ofrenes on 
espelmes, notes manuscrites i 
peluixos transmetien el dolor i 
les esperances de la ciutadania, 
igual que els arbres i les rajoles 
de la Rambla plens de dedica-
tòries. El museu de la ciutat se 
n’ha fet càrrec de la classificació 
i custòdia com a patrimoni me-
morialístic. El llibre de condol 
habilitat per l’Ajuntament -en 
format físic i virtual- va haver de 
prolongar el període d’obertura 
de tanta gent que volia fer-hi 
constar les seves emocions.

Tornar a la Rambla

Al llarg dels dies, cadascú va 
trobar el seu espai per emocio-
nar-se. I la Rambla es va tornar 
a omplir de barcelonins, una 
reconquesta cívica que hagués 
semblat un somni complert si 

no fos pel silenci incòmode i 
impressionant que hi regnava. 
L’atac va colpir un punt molt 
sensible de la ciutat i va activar 
una estima que teníem quasi 
oblidada. La Rambla rebel, con-
tradictòria, mitificada i maleï-
da, que hem criticat i donat per 
perduda una i mil vegades, però 
que a l’hora de la veritat no es-
tem gens disposats a perdre.

Nascuda riera però aviat 
convertida en torrent humà, 
la Rambla té moltes cicatrius i 
aviat n’explicitarà una de nova, 
en forma de memorial a les 
víctimes del 17 d’agost. El mo-
nument s’integrarà en la refor-
ma de l’avinguda, que tot just 
aquest estiu enllestia el concurs 
d’idees. L’equip guanyador, que 
lidera l’arquitecta i exregidora 
Itziar González, haurà de resol-
dre a la ‘nova’ Rambla moltes 
assignatures pendents, tant 
urbanístiques com socials. I 
ara, a més, tindrà la missió de 
buscar un encaix a la memòria 
d’aquests dies tràgics i a la llui-
ta de Barcelona contra la por.
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Preguntes després de la por
Albert recio
activista veïnal 
i vicepresident de la Favb

Barcelona tenia una alta pro-
babilitat de ser objecte d’un 
atemptat. És un risc derivat 
del fet de ser una metròpo-
li de primera divisió mundial. 
No ha sorprès ningú, malgrat 
que quan succeeix es genera 
un intens impacte col·lectiu. 
Són morts inacceptables, d’una 
guerra que per a la majoria de 
gent resulta incomprensible. I 
especialment en una ciutat que 
ha experimentat mobilitzacions 
massives contra les guerres, en 
un cicle que es va iniciar en el 
moviment anti-OTAN i va seguir 
en contra de les guerres del 
Golf i la invasió a l’Iraq. Una 
ciutat que fa pocs mesos havia 
tornat a sortir al carrer en su-
port de l’acollida als refugiats.

Potser tot això també expli-
ca que la resposta als atemp-
tats hagi estat molt continguda, 
molt cívica. Ha ajudat, sense 

dubte, la reacció dels respon-
sables polítics que, a més d’ac-
tuar de manera immediata en 
suport als afectats, va saber 
donar una resposta política 
adequada al dol. Especialment 
adient va ser l’organització 
d’un acte trans-confessional 
i la imposició que la capçale-
ra de la manifestació estigués 
protagonitzada per persones 
dels diversos col·lectius que 
van donar resposta als fets, a 
més d’una àmplia representa-
ció d’entitats socials.

Ha estat un atemptat cri-
minal on han mort o han rebut 
ferides persones innocents. Un 
acte injustificable, com abans 
ho havien estat els atemp-
tats d’ETA. El que fa diferent 

aquest atemptat de, per exem-
ple el d’Hipercor, és que els an-
teriors formaven part d’un con-
flicte que tothom entenia (i pel 
qual una part dels catalans fins 
i tot tenia simpatia per les re-
ivindicacions nacionalistes dels 
abertzales). En canvi, l’atemp-
tat de la Rambla és vist com 
part d’un conflicte global del 
qual som aliens. I l’única expli-
cació que es dona perquè uns 
joves criats a Ripoll es conver-
teixin en assassins de masses, 
és el de l’eficàcia de les tècni-
ques dels gihadistes per “men-
jar el coco” a pobres xavals. 
Una resposta que resulta, a la 
vegada, inquietant (pel que 
significa que tenim al davant un 

enemic amb una alta capacitat 
de convicció) i sedatiu (ja que 
evita que com a societat ens 
preguntem si aportem algun 
tipus de contribució al drama).

Els joves de Ripoll

És obvi que els gihadistes utilit-
zen tècniques d’adoctrinament 
poderoses. És el que fan, en 
graus diversos, totes les sec-
tes, exèrcits, partits polítics... 
En aquest cas compten amb 
l’avantatge que la seva base 
de reclutament és una població 
que pel seu origen i situació viu 
i és vista com a “diferent” en 
l’entorn on resideix. Podem de-
manar a les comunitats islàmi-
ques que no es tanquin en elles 
mateixes, que practiquin una 
religiositat oberta (com cal exi-
gir a les sectes cristianes ultres 
que, per exemple, practiquen 
la discriminació de gènere a les 
seves escoles). Però no podem 
oblidar que en l’experiència vi-
tal de joves com els de Ripoll 
pesen dues qüestions que po-
den haver resultat clau per ex-
plicar la seva evolució personal.

La seva trajectòria vital, per 
més integrats que estiguessin 
a nivell educatiu, laboral o so-
cial, incloïa possiblement més 
d’una experiència de tipus xe-
nòfob o racista. Encara que no-
més es tractés de manifestaci-
ons atenuades, micro-racistes 
(semblants al micro-masclisme 
que pateixen quotidianament 
moltes dones), acaben per ge-
nerar sensacions d’estranya-
ment i marginació que poden 
tenir un gran impacte psico-
lògic. Especialment en joves 
i adolescents que estan cons-
truint la seva identitat.

Una altra causa pot ser la 
visualització dels desastres 
que pateix el món àrab, on és 
evident el paper jugat pels pa-

ïsos rics: promovent guerres, 
donant suport a dictadures 
cruels, mirant cap a un altre 
costat davant del patiment 
dels palestins... Desastres com 
els d’Afganistan, Líbia, Egipte 
o Iraq són en bona part produc-
te de les decisions dels nostres 
líders, i la seva influència és 
palesa en molts altres conflic-
tes a la regió. I posats a atiar 
el foc, està tot el tema del 
tracte als refugiats, les morts 
a la Mediterrània, les políti-
ques migratòries que crimi-
nalitzen milions de persones. 
Els gihadistes, com qualsevol 
altre grup bel·licista criminal, 
desenvolupen un relat dema-
gògic. Però és un relat que se 
sosté sobre una situació dema-

gògica en ella mateixa.
Sense polítiques i compro-

mís social contra la xenofòbia 
i el racisme, sense un canvi ra-
dical de les polítiques respecte 
al món àrab, se seguiran creant 
condicions favorables perquè 
algun jovenet sigui adoctri-
nat per una cultura criminal. I 
aquests canvis ens toca impul-
sar-los a nosaltres.

Normalitzar la mort

Tothom va respirar per la rà-
pida caiguda de l’escamot. 
Quasi bé ningú no va qüesti-
onar que la majoria dels seus 
membres (excepte el ferit a 
l’explosió d’Alcanar i els que 
havien tingut un paper se-

cundari o marginal) haguessin 
mort a trets de la policia. Pot 
ser simplement a causa d’una 
reacció defensiva dels agents, 
a la tensió del moment. Però 
correm el perill que es nor-
malitzi l’execució sumària de 
presumptes o reals terroristes. 
Es tracta d’un fet que resulta 
massa habitual a tot Europa. Ni 
per raons ètiques ni per con-
veniència podem acceptar una 
reaparició de la pena de mort. 
La seva abolició ha estat un 
dels grans avenços de la huma-
nitat. I per actuar eficaçment 
contra les lògiques dels giha-
distes sembla més adequat de-
tenir-los i treure’n informació. 
Els joves de Ripoll van cometre 
un crim execrable, però com 
qualsevol criminal mereixien 
poder rehabilitar-se.

La lògica de l’enemic

La paraula “unitat” ha tornat a 
sonar com a resposta als atemp-
tats. És un lema que agrada 
molt als polítics, encara que 
cadascú la interpreta d’acord 
amb els seus interessos, com 
s’ha vist a les picabaralles del 
Govern central i la Generalitat 
amb el cor de fons dels seus 
mitjans afins. Però més que 
quadrar-nos darrere d’un líder i 
acceptar la lògica de la guerra, 
el que ens cal és un esforç col-
lectiu per construir una socie-
tat, un món, on ningú vegi els 
altres com enemics. És el que 
volem i ens mereixem els habi-
tants de Barcelona, que tants 
cops ens hem mobilitzat per 
bones causes i que ara ens po-
dem reafirmar en què no tenim 
por dels que són diferents, dels 
que venen de lluny, dels que 
ens volen inculcar la cultura 
de la guerra, perquè seguirem 
lluitant per un món on tothom 
hi tingui cabuda.

lCal un esforç col·lectiu 
per sortir de la lògica 
de la guerra i construir 
una societat, un món, 
on ningú vegi els altres 
com enemics

lAcceptar com a única 
explicació la capacitat 
manipuladora del 
gihadisme evita que 
ens preguntem si hem 
contribuït al drama

mArc jAvierre
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mArc jAvierre
Veïnes musulmanes manifestant-se per condemnar l’atac
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L’edifici plurifamiliar que la cooperati-
va FEM CIUTAT SCCL gestionada per 
l’empresa SOLUCIONS SA està cons-
truint a l’illa que conformen els carrers 
Aneto, Inca, Montsant i Passatge Be-
siberri ja retalla el cel del Turó de la 
Peira. L’estructura vertical d’aquesta 
promoció que suma un centenar d’ha-
bitatges està pràcticament finalitzada i 
actualment els treballs es concentren 
en el soterrani i en les façanes i divisi-
ons interiors a les escales que donen al 
carrer Aneto i en la que dona al carrer 
Inca. A més, també s’han començat a 
fer les instal·lacions de la calefacció als 
pisos de les escales del carrer Aneto. 
Les obres de construcció avancen al rit-
me previst i la data de finalització serà 
el mes de desembre de l’any que ve.

El projecte immobiliari, amb dos so-
terranis destinats a aparcaments i una 
planta baixa que ocuparà una superfí-
cie comercial més cinc plantes en alça-
da amb façanes als quatre carrers, dis-
tribueix els habitatges en sis escales. 
Les que donen als carrers Aneto i Mont-
sant tenen tres pisos per planta mentre 
que les que tenen l’accés des del car-
rer Inca en tenen quatre. La superfície 
útil dels habitatges és de 75 metres 
quadrats útils aproximadament repar-
tits en tres dormitoris, dos banys, cui-
na, sala-menjador i terrassa. Totes les 
habitacions principals s’il·luminen i es 
ventilen directament des de l’exterior. 

Festa de la primera pedra
El 8 d’abril de l’any passat es va donar 
el tret de sortida a la promoció amb la 
col·locació de la primera pedra i una 
festa de benvinguda a les famílies 
adjudicatàries que va presidir la regi-
dora del districte de Nou Barris, Ja-
net Sanz. L’acte va ser especialment 
emotiu perquè els habitatges ocupen 
l’illa Q, que és com es coneix el solar 

La promoció del Turó de la Peira 
comença a prendre forma

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

SOLUCIONS

PUBLIREPORTATGE

Residents al barri
El perfil de l’adjudicatari dels pisos del Turó de la Peira és majoritàriament resi-
dent al barri. Pel que fa a l’edat, el gruix dels sol·licitants d’aquests habitatges es 
concentra en la franja que va entre els 30 i els 39 anys (36,36%), seguit dels que te-
nen entre 40 i 49 anys (25,76%). És de destacar el fet que el tercer grup sol·licitant 
tingui entre 18 i 29 anys (19,70%) superant en set punts percentuals els de més 
de 50 anys. Pel que fa als ingressos familiars, el 67% supera en 2,3 vegades el que 
marca l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), cosa que demostra 
que l’habitatge protegit garanteix que els barcelonins amb rendes modestes pu-
guin accedir a una llar de qualitat a un cost raonable.

on se situava un dels últims edificis 
enderrocats per culpa de l’aluminosi. 
A més, es dona el cas que la majoria 
dels propietaris són veïns i, per tant, 
testimonis del que va suposar per al 
barri l’esfondrament fa 27 anys de la 
finca del carrer Cadí, 33 i les afecta-
cions a més immobles del voltant.

La parcel·la on s’erigeixen els ha-
bitatges en règim general de pro-
tecció oficial ha estat adquirida per 
la cooperativa FEM CIUTAT a canvi 

d’un edifici destinat a equipaments a 
favor de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’acord ha estat possible gràcies al 
conveni firmat fa deu anys entre el 
consistori, la Federació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na (FAVB) i FEM CIUTAT SCCL. El 
procés d’adjudicació es va posar en 
marxa a finals d’octubre de 2015 amb 
una primera reunió informativa on es 
van convocar els primers 200 núme-
ros del sorteig que es va celebrar da-
vant de notari quatre mesos abans.
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7 La reforma de 
la Via Laietana 
haurà d’esperar

8 L’amiant, un 
enemic silenciós 
a BarcelonarònicaC

Cas Palau, 
la fi de ‘l’omertà’?

Més enllà de provar la corrupció, la imminent 
sentència de l’espoli del Palau hauria de sacsejar 
la consciència de tota la societat catalana, que ha 
d’abandonar la minoria d’edat i el confort de ‘l’oasi’

ÀlEx SolÀ
ADVocAt De LA FAVb

El passat 16 de juny el judici del 
cas Palau-CDC va quedar vist 
per sentència. Abans que sigui 
publicada la decisió del tribunal 
podem fer un balanç del que ha 
significat el judici, especial-
ment en aquesta tribuna, atès 
que la Favb, fent-se ressò de la 
indignació de la ciutadania de 
Barcelona aquell 2009, va de-
cidir exercir l’acusació popular 
en la causa judicial.

Temps hi haurà per valorar 
la sentència de la Secció De-
sena de l’Audiència Provincial 
de Barcelona i, posteriorment, 
la sentència de la Sala Segona 
del Tribunal Suprem que resol-
gui el recurs de cassació que 
de ben segur que hi serà inter-
posat en contra.

La decisió judicial haurà 
d’establir per una banda els fets 
provats des del punt de vista pe-
nal i, per l’altra, la seva incar-
dinació amb els tipus delictius 
vigents aquell juliol de 2009. 
Una qüestió rellevant, ja que 
tot i que no és fins a la reforma 
del Codi Penal aprovada per la 
Llei Orgànica 1/2015, de 30 de 
març que va entrar en vigor el 
dia 1 de juliol de 2015, en què 

es va introduir un nou Títol XIII 
bis, denominat “dels delictes de 
finançament il·legal dels partits 
polítics”, alguns d’aquells com-
portaments ja eren constitutius 
d’infracció molt greu d’acord 
amb l’article 17 de la Llei Orgà-
nica 8/2007, de 4 de juliol, com 
ara “l’acceptació de donacions 
o aportacions que contravinguin 
les limitacions o requisits” es-
tablerts a la pròpia llei “tenint 

idèntica qualificació l’assump-
ció, per terceres persones, de 
les despeses del partit”.

Per això, aquest judici no no-
més ha estat un escrutini públic, 
sinó que pensem que serà trans-
cendent també la declaració de 
fets provats en allò relatiu a si, 
sota la direcció de Millet i els 
Montull, el Palau va vehicular 
diners cap a Convergència De-
mocràtica de Catalunya.

Catarsi col·lectiva

Més enllà d’aquestes qüesti-
ons, el tan llargament esperat 
judici del cas Palau, per una 
combinació de circumstàncies, 
ha tingut el valor d’escenificar 
un canvi social, catàrtic i crític, 
en el qual, de forma majorità-
ria i explícita, el poble català  
hauria d’abandonar de grat o 
per força la minoria d’edat i el 
confort de viure a aquell “oasi” 
en què el que fem nosaltres és 
bo i millor pel simple fet que 
ho fem nosaltres.

I aquest creixement com a 
societat hauria de passar per 

assumir una part de culpa. La 
forma grollera i dilatada en el 
temps en què es van anar suc-
ceint els fets posa en evidèn-
cia l’omertà en què ha estat 
submergida la nostra societat. 
Utilitzem el terme en l’ac-
cepció de l’Enciclopèdia que 
“l’omertà” ha d’ésser entesa 
com una força que governa la 
consciència pública, ja que de 
cap altra manera els ciutadans 
i les seves institucions haurien 
fet contemplació passiva de 
l’escàndol de l’enriquiment 
dels directius d’una entitat 
cultural sostinguda amb diners 
públics i l’ús obscur dels fons 
de l’entitat.

Com vàrem dir en les con-
clusions definitives de l’acu-
sació popular exercida per la 
Favb, Fèlix Millet i els seus se-
quaços, prevalent-se del pres-
tigi de l’entitat que presidia 
de la qual se n’havia apropiat 
personalment i de la confiança 
que en el mateix s’havia dipo-
sitat, amb la inestimable aju-
da per l’abandó de les seves 

funcions dels membres del Pa-
tronat de la Fundació Privada 
Orfeó Català Palau de la Músi-
ca, dels membres de la Junta 
Directiva de l’Associació Or-
feó Català, dels integrants del 
Consorci del Palau de la Músi-
ca Catalana, de la deixadesa 

o imperícia de les empreses 
d’auditoria, de la Interven-
ció General de la Generali-
tat de Catalunya i, almenys 
també, del servei d’inspecció 
i control de subvencions del 
Ministerio de Cultura, es va 
poder dedicar en les darreres 
dècades a apropiar-se d’una 
part important de les ingents 
quantitats de diners públics i 
privats que arribaven al Palau 

de la Música Catalana per sos-
tenir la seva activitat, l’edifi-
ci que l’acull i la seva pròpia 
existència, tot adreçant una 
bona part al partit polític he-
gemònic en aquells temps a 
Catalunya.

Aquest espoli sistemàtic i 
a gran escala va ser possible 
amb la utilització d’una sub-
til combinació de repartiment 
d’avantatges i corrupció per 
assegurar aquella omertà, la 
instrumentalització del sen-
timent de pertinença a una 
cultura comuna, i la manca 
d’escrúpols i responsabilitat 
social per part de les classes 
dirigents catalanes, que ocu-
paven els càrrecs en els òrgans 
de control dels ens que confor-
maven l’entramat del Palau de 
la Música, que va garantir la 
impunitat que va gaudir fins al 
2009. La corrupció a què ens 
referim ha quedat provada en 
la fase plenària del judici i es-
perem que així sigui recollida 
a la declaració de fets provats.

Militar en la vigilància

Però la sentència també ens ha 
d’ensenyar que no podem con-
fiar la vigilància del sistema en 
exclusiva a l’administració de 
justícia, que es pronunciarà 8 
anys després de descobrir-se 
els fets. Hem de ser els ciuta-
dans els que disposem de les 
eines per poder denunciar els 
indicis que detectem i hem de 
saber que aquelles denúncies 
seran recollides i estudiades, al 
mateix temps que es protegirà 
qui alerti el sistema. En els mi-
lers de folis de la causa trobem, 
per a vergonya del sistema, di-
verses denúncies produïdes a 
l’inici dels anys 2000 sobre els 
fets que ara hem jutjat. Si tots 
reduïm la tolerància, si tots 
militem en la vigilància, si, en 
definitiva, elevem la moral pú-
blica, el cas Palau-CDC haurà 
servit per quelcom més que per 
certificar la defunció d’algun 
partit polític. O només ha ser-
vit per fer algun canvi de nom?

lTant la societat com 
les institucions van fer 
contemplació passiva 
de l’espoli sistemàtic 
de l’entitat cultural

dANI CodINA
Pintada del 2005 al barri del Carmel al·lusiva a la corrupció

lDepèn de la ciutadania 
que aquest cas serveixi 
per quelcom més que 
certificar la defunció 
d’un partit polític
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La Sagrera, sense ‘cash’

DAvID GARCíA MAtEu

(L’intent) d’estació de la Sagrera 
reuneix tots els requisits per es-
devenir un complex arqueològic 
del que ha suposat la crisi del 
sistema: corrupció, pols, operaris 
sense feina i urbanisme de pelo·
tazo. El projecte, que no avança, 
es podria dir que ni està a la de-
riva. Sí, és cert que en els darrers 
mesos s’han posat en marxa les 
obres del col·lector de Prim i les 
màquines han d’estar ja a la ben-
zinera per enfilar el camí cap a la 
construcció de la llosa. Però tam-
bé cal destacar que “els números 
canten: els 10 milions d’euros 
d’aquestes obres representen 
menys de l’1% del cost total de la 
‘infraestructura”, sintetitza Pau 
Maduell, portaveu de l’Associació 

de Veïns i Veïnes de Sant Andreu 
de Palomar.

Arran la crisi, el projecte ja va 
haver de ser retallat i les seves líni-
es de finançament reendreçades. Al 
mes de novembre de 2014, l’exal-

calde Xavier Trias signava amb la 
ministra de Foment del moment, 
Ana Pastor, una modificació del pro-
jecte amb la qual l’estació passaria 
de costar 820 milions d’euros a 650 

milions. A més, el nou pla suposa-
va deixar enrere les plusvàlues (es 
preveia la venda de milers de pisos 
per costejar l’obra) i apostar per 
l’entrada d’un operador privat que 
financés el 50% de l’obra a canvi 
d’una concessió a 60 anys del nou 
centre comercial de 6.000 metres 
quadrats que s’encabia en el reen-
dreçat edifici ferroviari. Si més no, 
tres anys després encara no hi ha 
hagut cap inversor interessat i els 
únics diners que sembla que esti-
guin assegurats són els 255 milions 
d’euros de la disposició addicional 
tercera de l’Estatut de Catalunya.

Passar pàgina
Un cop comprovat el nul èxit de la 
fórmula Trias-Pastor, als despatxos 
s’ha tornat a posar la calculado-
ra sobre la taula, mentre el jutge 
manté tota l’obra paralitzada per 
investigar la corrupció que nega 
la trinxera de vies. De fet, cada 
moviment que fan les màquines re-
quereix el vistiplau del magistrat. 
Tot i això, també cal destacar que, 
actualment, les negociacions per 

aprovar un nou mètode d’injecció 
econòmica tampoc van sobre raïls. 
Gairebé hi ha més opcions de finan-
çament sobre la taula que adminis-
tracions gestores del problema.

Si bé el ministeri de Foment no 
ha mogut fitxa per canviar l’actual 
model que inclou la participació 
d’un operador privat, des de la Ge-
neralitat el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, defensa 
tornar al model de les plusvàlues. 
“Ara bé, desvinculem-les de la 
bombolla immobiliària”, defensa. 
Segons Rull, el finançament que 
necessita la Sagrera “seria impos-
sible d’aconseguir amb pressupos-
tos ordinaris”. Per això reivindica 
“ajustar els ingressos a les previsi-
ons reals; no a plantejaments gran-
diloqüents més propis de l’antiga 
bombolla immobiliària”.

L’aposta (esmenada) de la Ge-
neralitat, però, no recull cap su-
port de l’executiu municipal. Des 
de l’Ajuntament de Barcelona, la 
tinenta d’alcalde Janet Sanz, as-
segura que el model, “amb la crisi 
econòmica s’ha demostrat fallit” i 

aposta per una inversió directa de 
l’Estat combinada amb els aprofi-
taments urbanístics de les futures 
oficines i hotels que s’haurien d’es-
tablir al voltant de l’estació inter-
modal un cop estigui finalitzada. De 
fet, Sanz recorda que el Pla Especi-
al Urbanístic d’Allotjaments Turís-
tics (PEUAT) permet la construcció 
de fins a 3.000 noves places hotele-
res només en l’àmbit de la Sagrera.

Si bé els ingressos per la por-
ta de les plusvàlues quedarien 
en un segon pla, des de l’Ajunta-
ment tenen molt clar que “s’ha de 
plantejar un redimensionament 
perquè l’estació sigui possible”. 
En aquesta línia, la tinenta d’al-
calde aposta per tornar a retallar 
el projecte de l’edifici ferroviari 
i així reduir-ne el cost. Si bé la 
idea pot implicar tota una sèrie de 
factors positius i negatius, també 
s’ha de recordar que l’estació, en 
si mateixa, encara no té ni els fo-
naments construïts. L’esquelet de 
formigó que es pot contemplar ac-
tualment no representa ni l’1% de 
tot el que resta per construir.

Els jutjats no han tancat per vacances. Només 
al mes de juliol tres ex-alts càrrecs d’Adif a 
Barcelona van ser citats a declarar per una 
presumpta trama de malversació de fons públics 
i suborns en les obres de l’AVE. De fet, cal 
destacar que no només aquests van trepitjar les 
instal·lacions del poder judicial, sinó que també 
s’hi van sumar directius de les quatre grans 
constructores vinculades a les obres: Copasa, 
Acciona, Sacyr i Corsan. Segons investiga la 
magistrada, aquestes empreses haurien regalat 
una vintena de luxosos viatges de “plaer” 
valorats en 152.590 euros.

Més enllà d’aquesta qüestió, també 
s’investiga una presumpta malversació de fons 
en el tram de l’AVE que va des de la Sagrera 

fins al nus de la Trinitat. Segons sosté la 
Guàrdia Civil, es van incloure “mesures falses 
incrementades” en les certificacions d’obra i en 
les liquidacions finals.

La darrera investigació és paral·lela al cas 
que va esclatar el passat juny de 2016. En aquest 
episodi es van arrestar 13 persones acusades 
d’inflar factures fins arribar a desviar 82 milions 
d’euros que havien d’anar destinats als accessos 
i l’estructura de l’estació de la Sagrera. En 
aquest cas, es van veure implicades les empreses 
FCC, Ferrovial, Copisa, Rubau, Dragados-ACS, 
Acciona, Comsa i ACSA. Segons un informe 
preliminar del Tribunal de Comptes que va 
destapar El País, el total de les irregularitats 
sumen una xifra de 133,8 milions d’euros.

La corrupció nega la trinxera de vies

Les administracions no es posen d’acord sobre 
com s’ha de finançar una estació que desespera 
els veïns i representa tots els mals endèmics 
de l’urbanisme del ‘pelotazo’

lEls 10 milions d’euros 
ja invertits en les obres 
representen menys 
de l’1% del total 
de la infraestructura

joAN MoREjóN

joAN MoREjóN
Vista dels fonaments de l’estació des del carrer del Pont de Treball Digne
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AutoVia Laietana

MERItxEll M. PAuNé

Si obrir-la va ser un trauma urba-
nístic, pacificar-la serà un drama 
automobilístic. L’AutoVia Laietana 
és vital per a la mobilitat motorit-
zada de Ciutat Vella i la sortida més 
ràpida cap a la Ronda Litoral des 
del centre de l’Eixample. I, com a 
bona autopista catalana, és de pe-
atge: dia rere dia es cobra la seva 
altra naturalesa d’espai públic. El 
trànsit dens i les voreres minúscu-
les obstaculitzen la vida quotidiana 
del barri Gòtic i les barriades del 
Casc Antic (Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera). Un preu que els 
veïns, comerciants i treballadors 
de la zona ja estan tips de pagar.

La reivindicació de pacificar la 
Laietana és antiga, però ha guanyat 
força i altaveus en els tres últims 
mandats. El primer intent seriós el 
va fer el 2010 l’ex-regidora Itziar 
González, que en tres anys va obrir 
més melons a Ciutat Vella que tots 
els seus predecessors en trenta. El 
seu pla, que extirpava dos dels cinc 
carrils, el va posar per escrit en un 

projecte executiu que encara avui 
dorm el son etern en algun calaix 
de l’Àrea d’Urbanisme. Amb l’en-
trada de CiU al govern municipal 
es van tornar a fer estudis tècnics 
i diverses millores puntuals -com 
treure els autocars turístics de 
la plaça Ramon Berenguer- amb 
la promesa de reformar la via en 
un segon mandat. Però la victòria 
d’Ada Colau el 2015 va tornar a 
posar el comptador a zero i els co-
merciants van posar el crit al cel. 
El 2016 van presentar un Manifest 
amb més de cent adhesions i ara 
han fet un conveni amb la UPC per-
què els seu alumnes aportin idees 
a aquesta reforma que no arriba.

El maig de 2017 l’actual re-
gidora de Ciutat Vella, Gala Pin, 
anunciava un paquet de cures pal·

liatives per fer menys antipàtica 
l’AutoVia, que es licitaran l’any 
que ve i s’executaran a principi 
de 2019. S’estrenaran en vigília 
electoral. En paral·lel s’iniciarà un 
procés participatiu per a la Gran 
Reforma, que altre cop salta de 
mandat. Les millores no afecten 
el trànsit i costaran dos milions 
d’euros. Consistiran en ampliar 
una mica les cruïlles, reparar sots, 
ampliar passos de vianants i eli-
minar la doble semirotonda de la 
“no-plaça” Antoni Maura. Aquesta 
supressió serà sens dubte el can-
vi més visible, juntament amb un 
efecte col·lateral de la instal·lació 
d’ascensors al metro Jaume I, que 

comportarà la retallada d’un petit 
tram del carril bus de pujada.

“És insuficient, això no és una 
reforma sinó un pedaç”, protesta 
Jordi Papell, president de l’AV del 
Casc Antic i veí de la Laietana. “És 
indispensable treure algun carril 
per poder eixamplar les voreres”, 
afegeix. L’entitat lamenta que no 
s’afronti el principal problema de 
l’avinguda: el trànsit. A més de 

reduir el volum de cotxes -que no 
només ocupen espai, és clar, tam-
bé causen soroll i contaminació-, 
voldrien que el carrer Junqueres 
“deixés de ser intransitable” per 
als vianants mitjançant una reduc-
ció dràstica de carrils o fins i tot 
que es tallés al trànsit.

“El clima entre els veïns és 
d’escepticisme”, reconeix Teresa 
Picazo, secretària de l’AV del bar-
ri Gòtic. “La reforma és un repte 
pendent que cap equip de govern 
municipal no ha volgut afrontar”, 
lamenta. De les obres anunciades, 
els preocupa com quedarà la zona 
d’Antoni Maura, saturada de mo-
tos mal aparcades, autocars i ta-
xis però encara útil per entrar als 
dos barris. “Sense les rotondes, el 
pàrquing de la Catedral només serà 
accessible de baixada i el de San-
ta Caterina solament de pujada”, 
exemplifica. “El Gòtic és gairebé 
una sola illa i cal un espai per a 
encotxar i desencotxar persones 
amb dificultats de mobilitat i els 
alumnes de les escoles properes”, 
assenyala Picazo. Al puzzle s’hi 
han d’afegir la parada de taxis 

-que es traslladaria al carrer Doc-
tor Joaquim Pou- i el Bus Turístic, 
que actualment té parada a Anto-
ni Maura. “Almenys podrien haver 
convertit la Laietana en Zona 30 de 
velocitat limitada, mentre estudi-
en com desviar el trànsit”, sospira.

Aquest mandat l’executiu d’Ada 
Colau té altres fronts oberts en ar-
tèries clau per al trànsit, com la Di-

agonal o la Meridiana. I reduir carrils 
alhora en diversos eixos és el malson 
de qualsevol tècnic de mobilitat. 
A més el districte té sobre la taula 
l’esperadíssima i complexa reforma 
de la Rambla, que porta retard i po-
dria repercutir en la mobilitat de tot 
Ciutat Vella. Calia prioritzar... i la La-
ietana s’ha tornat a quedar enrere.

Decepció entre els veïns 
i comerciants de l’avinguda per 
les cures pal·liatives proposades 
per l’Ajuntament, que n’ajorna la 
reforma i la reducció del trànsit

lL’Ajuntament té sobre 
la taula altres fronts 
oberts en artèries clau 
per al trànsit, com la 
reforma de la Rambla

L’altra lluita tangencial 
és la memòria històrica, 
amb dues accions a 
l’horitzó que es van 
anunciar juntament amb 
la mini-reforma sense 
tenir-hi res a veure. La 
primera és “resignificar” 
la plaça Antoni López, 
primer marquès de 
Comillas i fundador del 
Banc Hispano Colonial, 
que va ajudar a finançar 
l’obertura de la Via 
Laietana el 1907. El 
govern municipal està 
decidit a retirar-li l’estàtua 
i la plaça pel seu passat 
esclavista, com demanen 
diverses entitats. La 
segona és plantar un plafó 
davant de la comissaria 
de la Policia Nacional, 
per indicar que allà la 
dictadura franquista hi 
torturava. Dues actuacions 
que aixecaran fins i tot 
més polseguera i soroll 
que els més de 51.000 
vehicles que recorren 
l’AutoVia Laietana cada 
dia laborable.

Tempesta 
memorialística  

a la vista

Però a l’AutoVia hi ha també altres lluites, com 
la de la plataforma Vida Laietana. Una vintena 
d’entitats i col·lectius es van conxorxar al març 
perquè els antics jutjats, quasi buits des de 2010, 
es converteixin en pisos socials. L’immoble era 
propietat de l’Estat i la Generalitat fins al 2014, 
quan Xavier Trias va pactar rebre’n la meitat 
autonòmica a compte de deute. El traspàs es va 
efectuar el 2015 però el cicle electoral va deixar 
l’operació en stand by. Aquest juliol el govern 
d’Ada Colau ha anunciat que la desencallarà. El 
tret de sortida ha estat una visita per als veïns 

activistes, que han pogut veure en persona els 
espais i el seu bon estat de conservació. “Es va 
construir el 1929 com a bloc d’habitatges, cosa 
que ara n’hauria de facilitar la reconversió”, 
augura Martin Garber, arquitecte i membre 
de Vida Laietana. Estimen que a tot l’edifici 
hi cabrien uns 160 pisos d’entre 50 i 70 m2. “A 
més hi pot anar algun equipament, perquè té un 
semisoterrani i un soterrani de sostres molt alts”, 
explica. “La coberta també té un gran potencial, 
amb uns 700-800 m2 construïts i dues terrasses 
de banda a banda”, celebra.

Pisos socials als antics jutjats, 
una victòria paral·lela

DANI CoDINA
El veïnat denuncia que en lloc d’una reforma s’ha aprovat un “pedaç”

lVeïns, comerciants 
i treballadors estan tips 
de suportar l’impacte 
dels 51.000 vehicles 
que hi circulen cada dia
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L’amiant, un enemic 
silenciós a Barcelona

GEMMA AGuIlERA

Finals del franquisme. La indústria 
comença a recuperar el pols i el 
país s’obre al món. Un negoci a la 
vista: productes fets amb derivats 
de l’amiant, un mineral molt perillós 
prohibit a bona part del món per la 
seva toxicitat. Catalunya i l’Estat es 
converteixen en els principals expor-
tadors d’uralita i productes pneu-
màtics. Beneficis milionaris. Treba-
lladors desprotegits. Aquesta és la 
gènesi d’una plaga que, mig segle 
després, encara produeix víctimes 
mortals i amenaça els ciutadans de 
forma invisible. L’amiant, un mine-
ral gairebé indestructible però que 
s’erosiona molt fàcilment i es desfà 
en micro-partícules que es barregen 
amb l’aire, continua present a Bar-
celona i molts altres indrets del país. 
Silenciós, però mortal, s’ha conver-
tit en un record amarg de la vida 
centenària d’una fàbrica emblemà-

tica del Poblenou, l’antiga Macosa, 
dedicada al sector ferroviari.

“Tots els treballadors, uns 
2.000, estàvem exposats directa-
ment a l’amiant. Ara en paguem 
les conseqüències. Sabem que de 
forma oficial, 25 companys han 
mort per una malaltia pulmonar 
provocada per l’amiant, i hi ha 15 
persones més malaltes. Vam viure 
30 anys sense ser-ne conscients, 
però fa uns anys que vam comen-

çar a conèixer la mort d’excom-
panys, i aleshores ens vam mobilit-
zar per defensar els nostres drets, 
però sobretot, per conscienciar la 
societat que l’amiant no és el pas-
sat, encara pot fer molt mal”, ex-
plica el Ferran Saro, portaveu de 
l’associació de jubilats de Macosa.

Un grup d’antics treballadors 
van posar fil a l’agulla. El primer 
pas va ser donar suport a les fa-
mílies dels morts i els malalts per 
poder reclamar judicialment una 
indemnització. “És una malaltia 
professional i li correspon una in-
demnització i també una pensió, 
una tasca feixuga però que ja te-
nim ben encaminada perquè és 
indiscutible”, apunta Saro, que in-
sisteix que més enllà dels diners, 
l’associació busca també que la 
sanitat pública catalana s’impliqui 
a fons amb els controls periòdics 
als treballadors que en algun mo-
ment han estat exposats a aquest 
mineral. Es calcula que hi ha 413 
empreses i 3.486 treballadors ex-
posats a l’amiant. “Volem que si-
guin controls automàtics, que no 
haguem de perseguir nosaltres la 
sanitat, perquè la llei els obliga”, 
avisa en Ferran Saro, que té la sort 
d’estar controlat i de moment no 
pateix cap afectació. Amb tot, de-
mana no abaixar la guàrdia: “Jo 
de moment tinc sort, però molts 
altres companys no”.

Per altra banda, la comissió 
de jubilats de Macosa no oblida la 
memòria històrica del patrimoni 
industrial de la fàbrica i què va re-
presentar per al Poblenou. “Macosa 
va ser molt important per al barri, 
i els seus treballadors van aban-
derar una important lluita obrera 
per conquerir drets. Tot això s’ha 
d’explicar a les generacions futu-
res, i alhora hem d’homenatjar els 

companys que han mort a causa de 
l’activitat de la fàbrica”, afegeix 
el portaveu dels jubilats.

Un missatge a la societat
Però el principal valor de la cam-
panya que han posat en marxa els 
extreballadors des de fa uns me-
sos no només és en clau interna, 
sinó que, sobretot, pretén crear 
consciència ciutadana sobre la 
greu amenaça que suposa tenir a 
la ciutat restes d’amiant. “No hi 
ha prou consciència social i polí-
tica sobre aquesta plaga, és molt 
perillosa i la tenim molt a prop, 
potser a casa, a l’escola dels fills 

o a l’edifici de la cantonada”, ad-
verteix Ferran Saro. És per això 
que l’associació també fa una fei-
na de pedagogia a les escoles i els 
instituts, però també als hospitals, 
amb propostes de treball i recolli-
da de dades. “Fem un treball de 
conscienciació amb la gent jove i 
també amb les entitats i associa-
cions de veïns perquè coneguin el 
perill de l’amiant”, explica.

I aquí les administracions són 
clau. Una part de la campanya està 
dedicada a recollir signatures -ja en 
sumen 8.000- per pressionar perquè 
es faci un cens exhaustiu de la pre-
sència d’amiant al país. “Demanem 

a la Generalitat i als ajuntaments 
que facin un cens de les construc-
cions amb amiant, i sobretot, una 
programació per eliminar-lo de to-
tes les ciutats i pobles i també un 

programa d’ajudes a la rehabilita-
ció per als veïns que tinguin casa 
seva afectada”, explica Saro, que 
afegeix que també “estem en con-
tacte amb els millors experts de 
malalties pulmonars per tal que pu-
guin investigar més. En aquest sen-
tit, cal una acció financera decidida 
de les administracions, que també 
reclamem amb la campanya”.

Els primers passos en ferm
Saro reconeix que la pressió ja ha 
tingut efectes positius. En el cas 
de l’Ajuntament de Barcelona, 
s’ha celebrat un ple sobre l’ami-
ant, que va aprovar per unanimitat 
comprometre’s a elaborar un cens 
a la ciutat, un pla per eliminar-lo i 
un paquet d’ajudes per a rehabili-
tacions. Per altra banda, el distric-
te d’Horta-Guinardó també ha fet 
un pas endavant. Amb barraquisme 
als anys 40 i 50, quan als anys 70 
es van eliminar les barraques, les 
uralites es van trencar i van quedar 
a terra. De manera que, tal i com 
denuncia Ferran Saro, “el parc del 
Guinardó està completament ple 
de restes d’amiant que la gent tre-
pitja. És una zona molt d’esport i 
amb col·legis, i és molt fàcil res-
pirar amiant”. És per això que el 
districte ha enviat un expert a la 
zona perquè faci una proposta per 
retirar l’amiant. “Anem pel bon 
camí”, conclou el representant 
dels jubilats de Macosa.

Els extreballadors de la fàbrica Macosa lluiten 
perquè les administracions facin un cens de les 
construccions aixecades amb aquest mineral 
perillós i que inverteixin en investigació 
per a les malalties pulmonars que provoca

DANI CoDINA
Els 2.000 treballadors de l’antiga fàbrica Macosa del Poblenou estaven exposats directament a l’amiant

lEl primer pas va ser 
donar suport a les 
famílies dels afectats 
i que es reconegués la 
malaltia professional

lLa comissió de jubilats 
de Macosa no vol que 
s’oblidi la memòria 
obrera de la fàbrica 
del Poblenou

Segons l’última avaluació del Programa de Vigilància de la Salut 
dels Treballadors Exposats a l’Amiant (PIVISTEA), a Catalunya 
hi ha 413 empreses registrades i 3.486 treballadors exposats 
a l’amiant. A més, hi ha 291 centres educatius amb amiant en 
algun punt de la seva estructura, 16 dels quals es troben a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. I si bé l’amiant va ser prohibit l’any 
2002 per una directiva de la UE, les conseqüències de l’exposició 
a aquest mineral -una sola partícula aspirada per una persona 
pot provocar un càncer de pulmó-, els experts remarquen que les 
malalties relacionades amb l’amiant tenen un període de latència 
d’entre 30 i 50 anys. És a dir, que a partir de l’any 2020 hi podria 
haver un pic d’afectats.

Les xifres de la plaga

DANI CoDINA
Placa d’homenatge i reconeixement a les víctimes de l’amiant
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Juan de Sada, una historia 
de 18 años y tres alcaldes 
M. EuGENIA IbáñEz

Tres alcaldes y 18 años. Tres admi-
nistraciones municipales dirigidas 
por mayorías políticas de diferen-
te ideología y casi dos décadas de 
lucha vecinal. Y todo sigue igual. 
Ni Jordi Hereu, socialista, ni Xa-
vier Trias, convergente, ni Ada Co-
lau, Barcelona en Comú, han sido 
capaces de concretar un proceso 
participativo real que permita a 
los vecinos de una parte de Sants 
y la Bordeta intervenir en el fu-

turo de su barrio. Y durante ese 
tiempo, la degradación de los edi-
ficios ha aumentado, la suciedad 
es notoria y, aseguran, la lista de 
agravios es ya excesivamente lar-
ga. El territorio que ha generado 
esta polémica no es visible para la 
mayoría de vecinos y peatones, y 
esa falta de visibilidad puede ser 
una de las razones por las que al 
ayuntamiento no le haya importa-
do en demasía afrontar el proble-
ma. Si la degradación no se ve, el 
deterioro no existe.

La zona afectada corresponde 
a la modificación del Plan General 
Metropolitano (PGM) de la calle de 
Juan de Sada y un tramo de la calle 
de Roger. A grandes rasgos se trata 
de una reducida trama urbana me-
dieval de estrechos viales, una isla 
en el interior del cuadrado limitado 
por rambla del Brasil, avenida de 
Madrid y calles de Sants y Portbou 
que en la década de los cincuen-
ta acogió barracas y que conserva 

vestigios de la historia del barrio: 
restos de una calzada romana, 
destartalados y peligrosos talleres, 
edificios abandonados y un refugio 
de la guerra civil. La intervención 
urbanística que debía regenerar 
la zona, ordenar la construcción, 
prolongar calles y reservar espacio 
para zonas verdes y equipamien-
tos se aprobó antes del verano del 
2009 bajo el mandato del alcalde 
socialista Jordi Hereu. Los vecinos 
no pudieron participar en el proce-
so de modificación del PGM porque 
fueron informados un día antes de 
su discusión en el pleno, y la apro-
bación definitiva de la Generalitat 
tampoco tuvo en cuenta las pro-
puestas de la Asociación de Veci-
nos de Badal, Brasil, Bordeta ni las 
de la comisión de afectados por el 
proyecto de Juan de Sada. Solo los 
propietarios privados dispusieron 
de tiempo suficiente para presen-
tar alegaciones.

Los grandes propietarios
El plan aprobado aumentó la den-
sidad de viviendas y altura de los 
edificios programados y pasó por 
alto la necesidad de esponjar la 

trama urbana de la zona. Los 107 
pisos previstos quedaron distribui-
dos en edificios de hasta seis plan-
tas en calles estrechas, y las zonas 
verdes se situaron en espacios 
perdidos. Además, las previsio-
nes municipales olvidaron incluir 
el refugio de la guerra civil, en el 
subsuelo de la calle Juan de Sada, 
cuya recuperación y acceso habían 
solicitado los vecinos que tuviera 
la consideración de equipamiento.

En mayo del 2011, los socialis-
tas pierden las elecciones munici-
pales y el convergente Xavier Trias 
se convierte en alcalde. Los veci-
nos exponen de nuevo la inexisten-
cia del proceso participativo en el 
plan de Juan de Sada y la respues-
ta es idéntica a la recibida bajo el 
mandato de Hereu: la modificación 
del PGM tiene aprobación defini-
tiva y nada se puede hacer. Pero 
algo sí había cambiado de un alcal-
de a otro. En el 2013, próximo ya 
el vencimiento de los plazos para 
la ejecución el plan, el desinterés 
que los grandes propietarios bene-
ficiados por la mejora de la zona 
-Construcciones Fisas y Hierros 
Herms- se transformó en rapidez 

para concretar el proyecto de ur-
banización y constituir la junta de 
compensación. Las alegaciones ve-
cinales son rechazadas.

Dos años después, los conver-
gentes pierden las elecciones y Ada 
Colau llega a la alcaldía. Vuelta a 
empezar porque los nuevos con-
cejales dicen no estar informados 
sobre lo que ocurre en aquel rincón 
del barrio y tampoco parecen muy 
dispuestos a aceptar la participa-
ción vecinal y romper con ello la 
dinámica de los dos consistorios 

anteriores. ¿Y qué piden los veci-
nos desde hace casi veinte años? En 
síntesis, disminuir el número de vi-
viendas y una altura de los edificios 
en consonancia con la anchura de 
las calles -apenas 14 metros-, zo-

nas verdes amplias, plazoletas que 
no se sitúen en rincones perdidos 
y renovación de espacios históricos 
como el refugio de la guerra civil o 
el callejón de les Ànimes.

Tejados de uralita
Tomàs Gisbert y Alfredo Martínez, 
miembros de las dos asociacio-
nes que han mantenido la pugna 
con tres consistorios, aseguran 
que las plusvalías que generará 
la aplicación del plan solo bene-
fician a constructoras y grandes 
propietarios, que las entidades 
vecinales han sido discriminadas 
por tres alcaldes de ideología di-
versa y que las escasas inversiones 
municipales exigen un mejor trato 
para la zona afectada. Recuerdan, 
además, que la única zona verde 
del barrio es la plaza de la Olive-
reta, urbanizada gracias a la cons-
trucción de un aparcamiento en 
su subsuelo, y que la degradación 
de algunos locales exige la urgen-
te intervención municipal. Hay 
viviendas en estado lamentable 
y viejas naves abandonadas con 
tejados de amianto, exactamente 
35.000 metros cuadrados de te-
chos de uralita, según la informa-
ción facilitada por el gerente del 
distrito, que exigieron este verano 
la intervención de los bomberos. 
A pesar de todo, la concejala del 
distrito de Sants-Montjuïc, Laura 
Pérez (BComú), ha comunicado a 
los vecinos que carece de argu-
mentos suficientes para defender 
los cambios solicitados.

¿Futuro? Las dos entidades veci-
nales mantienen su postura. Exigen 
que sus peticiones sean tenidas en 
cuenta. Añaden que llenarán el ba-
rrio de pancartas y, si es preciso, 
pararán las máquinas en el caso 
de que comiencen las obras que 
pongan en peligro los cambios exi-
gidos. Tras 18 años y tres alcaldes 
todo sigue igual.

lNingún Ayuntamiento 
ha concretado un 
proceso participativo 
real que permita 
intervenir a los vecinos

fotos: joAN MoREjóN
En la zona hay viejas naves abandonadas con tejados de amianto, exactamente 35.000 metros cuadrados de uralita

El reducido ámbito del plan de la calle Juan 
de Sada y su entorno tiene dos elementos 
especiales cuyas peculiaridades los vecinos 
exigen mantener: un refugio de la guerra civil 
y vestigios de una calzada romana. El primero 
está clasificado con el número 1513, construido 
en 1937, entre la actual avenida de Madrid y 
Violant d’Hongria, un túnel de unos 140 metros 
de longitud por 2,40 de anchura y tres de altura, 
e inicialmente dispuso de cinco accesos en 
avenida de Madrid, Juan de Sada y Roger. La 
documentación y planos de este refugio aparecen 
en el “Atlas dels refugis de Barcelona”, editado 
por el Ayuntamiento de Barcelona en el 2002. 
La unidad de subsuelo de los Mossos d’Esquadra 

realizó hace unos cinco años una minuciosa 
inspección del túnel y sus condiciones y el 
informe correspondiente se publicó en el 2013.

Los vestigios de la calzada romana en Sants-
Badal son un verdadero ejemplo de supervivencia 
a los muchos cambios experimentados en el 
territorio a lo largo de los siglos, en especial los de 
los últimos años, por ejemplo la construcción de 
la avenida de Madrid. La calzada es una variante 
de la Via Augusta que en el tramo de Sants-Badal 
seguía por las calles de Sant Crist y les Ànimes 
para desembocar en la carretera de Collblanc a la 
altura de Arizala. Las dos primeras calles son hoy 
pasajes con un entorno abandonado y muestrario 
continuo de excrementos caninos.

El refugio 1513 y la calzada romana

lLas entidades vecinales 
denuncian que el plan 
solo beneficiará 
a constructoras 
y grandes propietarios
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En 5
paraules

Agressions al CIE
Les notícies que arriben 
sobre el qüestionat Centre 
d’Internament d’Estrangers 
(CIE) de la Zona Franca són 
molt preocupants. El passat 
dissabte 21 de setembre 
representants del centre en 
defensa dels drets humans 
Iridia i de la plataforma 
Tanquem el CIE van presentar 
una denúncia per agressions 
greus per part de 10 agents 
de la policia a una vintena 
d’interns, amb l’agreujant 
d’abús de l’autoritat i 
motivacions racistes. Aquest 
centres són una anomalia legal 
i s’han de tancar.

Explosió anunciada
El passat 16 de setembre va 
explotar un forn al carrer 
Marina de l’Eixample, amb 
el resultat de 21 ferits, un 
d’ells en estat crític. La 
comunitat de veïns assenyala 
les administracions recordant 
que l’establiment havia estat 
denunciat de manera reiterada 
durant els mandats dels tres 
últims alcaldes. Fins i tot la 
Síndica de Greuges va recollir 
el 2012 la denúncia d’una 
veïna i va instar l’Ajuntament 
a actuar amb diligència per 
fer complir la normativa. Es 
denunciava el forn per sorolls, 
fums, males olors i poca 
ventilació. La veïna, cansada 
de tanta desídia administrativa, 
va abandonar l’habitatge. 
El districte havia inspeccionat 
diverses vegades el negoci 
però no va arribar a fer cap 
actuació.

Hotel sota sospita
Les associacions veïnals de 
Ciutat Vella porten anys 
denunciant que l’hotel del 
Rec Comtal és una operació 
especulativa sospitosa i una 
barbaritat urbanística. El 
constructor Núñez y Navarro 
(un cop més) va aconseguir 
que l’Ajuntament de torn el 
deixés fer. El passat mes de 
juliol la Fiscalia de Barcelona 
va confirmar que havia trobat 
irregularitats administratives 
en el projecte. L’Ajuntament 
portarà a terme una auditoria 
externa que revisi el 
procediment que va aprovar 
la construcció del polèmic 
hotel, que per cert, està a punt 
d’obrir. Núñez y Navarro és un 
poder fàctic.

Rèquiem pels Fòrums
Després dels Jocs Olímpics els 
polítics es van inventar el Fòrum 
de les Cultures, que va resultar 
un veritable fiasco. Un somni 
de grandesa. Per perpetuar el 
negoci, es va vendre la idea 
a escala internacional i van 
“picar” ciutats com Monterrey 
(2007), Valparaíso (2010) o 
Nàpols (2014). Els seus fòrum 
van transcórrer sense pena ni 
glòria (a Itàlia va ser un rotund 
fracàs). A Barcelona va continuar 
una fundació lligada al Fòrum 
la factura de la qual la pagava 
l’Ajuntament. Ara, el consistori 
ha decretat la seva defunció 
després de malviure durant 13 
anys. Per cert, entre els plans 
de la fundació estava el de 
“regenerar” el barri de la Mina, 
una transformació que continua 
pendent.  Els oblidats sempre 
són els mateixos.

Camins per recuperar 
la funerària pública

v. CANEt

El govern municipal de Barcelona 
ha plantejat en aquesta legislatu-
ra el debat per “remunicipalitzar” 
els serveis funeraris, que havien 
estat exclusivament de gestió pú-
blica  fins el 1998. Aquell any es va 
iniciar el procés de privatització 
arran de les lleis espanyoles i ca-
talanes de liberalització del servei: 
es va vendre el 49% de les accions 
de Serveis Funeraris de Barcelona 
(SFB) a Mémora, una multinacional 
hispanoportuguesa que opera en el 
sector. En 2010 es va vendre l’altre 
36% a la mateixa empesa, per la 
qual cosa el consistori en va perdre 
el control en el consell d’adminis-
tració. Ara, des de finals de 2016, 
l’Ajuntament ha proposat la venda 
del 15% de SFB que li queda per 28 
milions d’euros i usar-los per cre-
ar una nova empresa pública que 
podria operar en 2019 i que comp-
taria amb 6 noves sales de vetlla. 
L’objectiu seria entrar en el mer-
cat i baixar preus, però la proposta 
no ha sortit endavant encara per-
què no té suport ferm més enllà de 
Barcelona en Comú i el PSC, que 
estan en governant en minoria.

Un dels principals arguments 
per promoure la proposta és abara-
tir els preus dels serveis funeraris. 
Barcelona seria una de les ciutats 
més cares on morir a l’Estat es-
panyol i fins i tot de les capitals 
europees com ara Londres o París. 
Tant un estudi elaborat per l’OCU 
en 2013 com un altre realitzat per 
Global Economics Group en 2016, 
i encarregat pel govern municipal, 

situen els costos de l’enterrament 
a la ciutat entre els 6.500 euros i 
els 7.100 euros respectivament, a 
la qual cosa s’ha de sumar un 10% 
més en despeses per al cementiri. 
En canvi, l’operador públic ofer-
taria un preu mitjà de 3.800 eu-
ros i trencaria l’actual “duopoli” 
-Mémora i Áltima, l’altre operador 
privat, que controlen el 87% del 
mercat barceloní-.

Amb tot, al preu s’afegeixen 
altres motius, com ara millorar-ne 
la gestió i la reinversió dels bene-
ficis en el manteniment del servei, 

cosa que no impulsa la iniciativa 
privada. També ha estat clau el fet 
que en el procés participatiu del 
Pla d’Actuació Municipal, la remu-
nicipalització del servei ha estat 
una de les propostes més populars. 
De fet, una enquesta del consis-
tori barceloní assenyala que més 
d’un 95% dels barcelonins estaria 
d’acord amb la creació d’un ope-
rador públic en el sector.

Noves opcions
El fet que no hi hagi suports ha fet 
que l’Ajuntament explori noves op-
cions, com ara la compra del 36% 
de les accions de SFB que li per-

metés recuperar la majoria en el 
consell d’administració, que plan-
tejaven ERC i el comitè d’empresa 
però que han estat descartats pel 
govern municipal pel seu excessiu 
cost econòmic. La venda de Mémo-
ra de totes les seves accions a On-
tario Teacher’s Pension Plan ha si-
tuat el preu d’aquest percentatge 
en 173 milions d’euros. Inassumi-
ble ara mateix pel consistori. Tam-
poc no s’ha contemplat  rescatar 
els tanatoris públics de la gestió 
privada perquè informes munici-
pals interns ho desaconsellen.

Per a Albert Recio, vicepresi-
dent de la Favb, l’opció de crear un 
operador públic és la més factible 
de totes les plantejades i la menys 
costosa econòmicament. “Fins que 
no es canvien lleis catalanes, esta-
tals o europees, altres formes de 
recuperació no són viables”, afir-
ma. L’activista veïnal ressalta la 
complexitat del sector, en el qual 
molta gent té una assegurança pri-
vada d’enterraments i recorda el 
paper de la cooperativa Sinera per 
oferir preus més assequibles que 
les empreses del sector. Per la seva 
banda, Paco Giménez de Municipa-
litzem -una plataforma de treballa-
dors públics que demana la gestió 
directa de tots els serveis munici-
pals- assenyala que tot i liberalit-
zació, els ajuntaments tenen la po-
testat de regular el sector a partir 
de les ordenances municipals, com 
passa amb els cementiris, que són 
considerats serveis públics.

La percepció tant de Recio 
com de Giménez és que els preus 
s’han encarit amb la privatització 
i assenyalen que la creació d’un 
operador públic sí que pot tenir un 
efecte en els mateixos. Amb tot, 
Giménez afirma que només serà 
una solució momentània. “L’orde-
nança hauria de fixar quins són els 
serveis no necessaris i mantenir-los 
liberalitzats, i identificar quins 
són els bàsics -com ara el trasllat 
de despulles, vetlles o cremato-
ri- i declarar-los públics. Llavors 

s’hauria d’arribar a un acord amb 
l’empresa privada que els presta 
per garantir-ho a partir de llogar 
els seus serveis o intervenint en la 
gestió i regulant la seua activitat”, 
afirma Giménez.

Més competència
L’única cosa en què s’ha avançat, 
ja que aplega més consens, és en la 
modificació de l’ordenança munici-
pal de serveis funeraris per reduir 
els requisits perquè els operadors 
privats puguin accedir al mercat 
barceloní. Aquesta mesura, que 
es desenvolupa en compliment de 
les lleis que liberalitzen el sector, 
podria suposar l’increment de la 
competència i promouria, segons 
els seus impulsors, una rebaixa en 
el preu. Amb tot, Giménez mostra 
les seues reserves amb què això 
siga finalment així.

Tot i els diferents camins explo-
rats alhora de plantejar la recupe-
ració pública dels serveis funeraris, 

l’anàlisi comuna de Recio i Gimé-
nez és que la legislació actual té 
un marcat caire neoliberal i està 
pensada per dificultar la recupe-
ració d’un servei públic un cop 
l’empresa s’ha privatitzat. Serien 
necessaris canvis en la llei catalana 
i espanyola que demanarien majo-
ries polítiques diferents tant a Ca-
talunya com a l’Estat espanyol que 
permetessin la remunicipalització 
de serveis totalment privatitzats. 
Mentrestant, l’Ajuntament manté 
la seua proposta de nou operador 
públic en el sector sense un futur 
clar. El debat segueix entre l’es-
querra barcelonina.

lEls serveis funeraris 
havien estat de gestió 
pública fins al 1998, 
quan es va iniciar el 
procés de privatització

lLa legislació actual 
està pensada per 
dificultar al màxim la 
recuperació d’un servei 
públic privatitzat

Morir-se a Barcelona costa actualment uns 
7.000 euros, una quantitat inassumible per 
a una bona part de la població. Per trencar el 
monopoli del ‘mercat de la mort’ i abaixar preus, 
l’Ajuntament estudia la creació d’una empresa 
pública de serveis funeraris, un objectiu per 
al qual necessita el suport de l’oposició

IGNAsI R. RENoM
Les empreses Mémora i Áltima controlen el 87% del mercat barceloní
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CRIstINA PAloMAR

No cal que sigui un pis, que els 
preus estan pels núvols. Un lo-
cal arregladet també serveix i 
d’aquests en tenim per donar i 
vendre. L’espai compartit no ha 
d’estar massificat i ha de perme-
tre que les persones s’hi quedin 
el temps que els calgui. Les cues i 
la paperassa estan prohibides i les 
normes s’han d’adaptar a les per-
sones, no al revés. Finalment, ha 
d’estar obert les 24 hores i ha de 
garantir tant la seguretat personal 
com la convivència i una bona dut-
xa si s’escau. L’anomenen pis zero 
i en volen un per a cadascun dels 
73 barris com a mínim per reduir el 
miler i escaig de persones que dor-
men al ras cada nit. Al Raval, con-
cretament al carrer del Carme, fa 
set mesos que Arrels Fundació n’ha 
obert un dissenyat per alumnes de 
l’escola Elisava i ha traslladat la 
iniciativa a l’Ajuntament de Barce-
lona. Ara, la pilota és a la teulada 
del govern Colau.

La idea d’obrir 73 unitats de 
cures intensives socials ha sorgit 
arran de l’evidència, constatada 
en l’últim recompte de gent sen-
se sostre, que aquest problema no 
deixa de créixer i que les mesures 
de l’administració per frenar-lo 
s’han demostrat insuficients. “És 
un recurs de caràcter pal·liatiu 
perquè són petites unitats de cures 
intensives socials que fan que la 
gent no hagi de dormir al carrer”, 
explica el director d’Arrels, Ferran 
Busquets. No dona l’estabilitat que 
una persona en aquesta situació 

necessita per redreçar la seva vida, 
però “ajuda més que els actuals al-
bergs molt allunyats del centre o el 
mateix carrer”, afegeix Busquets. 
La clau és la proximitat. “Us imagi-
neu 73 espais amb capacitat per a 
deu persones a cadascun repartits 
per tots els barris de la ciutat?”, 
pregunten des d’Arrels.

Hospitals de campanya
Aquestes UCIS -o “hospitals de 
campanya” com també els anome-
na l’entitat- no acabarien amb el 
drama del sensellarisme, però sí 
que suposarien una solució tempo-
ral mentre s’aborda seriosament 
aquest fenomen perquè assegura-
rien cada nit un llit a més de 700 
persones. A més, puntualitzen, 
amb els pisos zero no caldria desti-
nar recursos a les milionàries ope-
racions hivernals que fa el consis-
tori quan les temperatures cauen 
en picat. I és que les últimes dades 
oficials sobre gent sense casa són 

esfereïdores: 1.026 dormen al car-
rer, 1.954 més ho fan als albergs i 
centres públics i privats, i 415 mal-
viuen en fàbriques o en barraques 
a solars abandonats. En total es-
tem parlant de 3.395 persones sen-
se llar, un 60% més que fa nou anys.

A aquesta xifra, Arrels n’afegeix 
una altra. És la que té a veure amb 
la situació de vulnerabilitat dels 

sense sostre. “Parlem de gent amb 
malalties cròniques que en molts 
casos no tenen ni targeta sanitària 
i que han patit agressions per viu-
re al carrer”, recorden. La majoria 

porta sis anys vivint al ras i un terç 
d’elles té la salut greument dete-
riorada quan no porten ni un any 
dormint al carrer. “Els números són 
escandalosos i ens reafirmem: dor-
mir al carrer no és una cosa normal 
ni s’ha de tolerar, calen accions 
contundents”, remarquen.

Tot i que la creació de pisos zero 
és una aposta estratègica d’Arrels 
perquè pot suposar l’inici de la 
reconstrucció vital dels afectats, 
també cal la implicació de l’admi-
nistració. En la seva interpel·lació 
als grups municipals de moment no-
més ha rebut una tèbia resposta de 
BComú, ERC i PSC. Un dels princi-
pals esculls és la qüestió econòmi-
ca perquè es calcula que el cost de 
manteniment se situa en uns cinc 
milions d’euros l’any, però tampoc 
és l’únic. El tema clau és la tensió 
entre el consistori i les entitats del 
tercer sector pel paper protagonis-
ta. “L’Ajuntament no els pot gesti-
onar perquè la figura del voluntari 
és fonamental. La fórmula més 
adequada seria que l’administració 
posi els locals i que les entitats els 
gestionin”, opina Busquets.

Altres serrells no menys impor-
tants que caldria resoldre abans per 
assegurar l’èxit de la iniciativa te-
nen a veure amb l’oposició dels ve-
ïns a tenir a l’escala pisos zero i amb 
la creació d’espais mixtos per acollir 
dones, un col·lectiu que no deixa de 
créixer, que pateix més agressions 
que els homes i necessita més suport 
perquè està en pitjors condicions 
de salut. “Sabem que el principal 
problema són els veïns, per això no 
parlem d’habitatges concretament 
sinó d’espais i en aquesta definició 
també s’hi inclouen els locals amb 
unes mínimes condicions d’habita-
bilitat”, explica Busquets. En el cas 
de les UCI mixtes, el repte és encara 
més complicat.

Unitats de cures 
intensives socials 
a tots els barris
La fundació Arrels 
proposa obrir 73 ‘pisos 
zero’ per garantir un 
llit a la gent que dorm 
al carrer. La petició, 
traslladada a tots els 
grups municipals, 
no ha tingut de 
moment gaire èxit

Al marge de la proposta i del poc ressò 
polític que ha tingut fins ara, Arrels segueix 
qüestionant el Pla de lluita contra el 
sensellarisme del consistori perquè es fixa 
l’objectiu de garantir el 2020 l’habitatge a 
150 persones que viuen al carrer quan la 
xifra a data del 2017 supera el miler. El 
més sorprenent és que, tot i les xifres, a 
Barcelona aquest problema segueix sense 
considerar-se una situació d’urgència cosa 
que aboca el col·lectiu a sobreviure a base 
d’iniciatives temporals que s’acaben convertint 
en definitives. “El centre d’urgències i 
emergències socials de Barcelona atén 
situacions de crisi social greu, però no 

contempla la realitat de viure al carrer 
com una necessitat d’atenció psicosocial 
immediata”, assegura la fundació.

Una altra petició de moment desoïda és que 
la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona 
que vetlla perquè totes les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat puguin 
accedir a un habitatge de lloguer social tampoc 
contempla el col·lectiu de gent que dorm 
al carrer. La situació és sorprenent perquè 
a nivell català sí que es considera aquesta 
situació extrema com un motiu per accedir a 
pisos socials, però el cas és que el reglament no 
és vinculant en aquells municipis catalans amb 
normativa pròpia com és el cas del barceloní.

Un ‘mentrestant’ que esdevé un ‘per sempre’

juAN lEMus / ARREls fuNDACIó
Pis pilot d’Arrels al carrer del Carme del Raval

lLa idea ha sorgit 
davant l’evidència que 
la quantitat de gent 
que dorm al carrer 
no deixa de créixer

En 5
paraules

Vaixell racista a la deriva
L’entitat feixista Generación 
Identitaria va llogar un vaixell 
per impedir el rescat de 
migrants al Mediterrani. Després 
que els ports de Barcelona i 
Palamós no els donessin permís 
per atracar, s’han desentès de 
la nau i han deixat tirats els vuit 
mariners sense pagar-los el sou. 
Seria ridícul si no fos terrible.

Nova terminal de creuers
Barcelona és la primera ciutat 
d’Europa i la sisena del món 
en número de creuers. El port 
creix sense aturador i tones 
de ciment es van dipositant 
sobre el mar sense que s’hagin 
tingut en compte mai els 
costos mediambientals de 
tot plegat. Fa uns dies es va 
intentar aprovar al consell 
d’administració del Port la 
construcció d’una nova terminal 
de passatgers de creuers, 
dissenyada per l’arquitecte 
Ricardo Bofill i finançada per 
la companyia MSC Cruceros. 
L’Ajuntament va reaccionar a 
temps i va plantejar aparcar 
l’aprovació per realitzar un 
estudi del seu impacte a la 
ciutat. Aquesta proposta és una 
bogeria tenint en compte que la 
ciutadania està denunciant de 
manera clara l’impacte negatiu 
de la massificació de creuers. Hi 
tornaran, els interessos que hi 
ha en joc són molt poderosos.

Llàgrimes
L’1 d’octubre es van vessar 
moltes llàgrimes d’impotència i 
de ràbia als nostres barris per la 
repressió policial viscuda. També 
d’alegria quan es va aconseguir 
votar. A Trinitat Vella, Ignasi 
Català, històric activista veïnal 
fundador de l’Associació de 
Veïns de Nou Barris, va trencar-
se en un plor quan va irrompre 
la policia i es va endur l’urna 
on havia dipositat la papereta. 
Els veïns el van abraçar i li van 
dir que estigués tranquil, que 
el seu vot havia estat comptat 
de manera electrònica. L’Ignasi 
va tornar a plorar i després va 
dipositar un clavell a la porta de 
l’escola. Una veïna va exclamar: 
“Encara queden moltes coses 
per veure i val la pena seguir 
vivint per això”. Ho vam llegir 
en la crònica firmada per l’amic 
David García a Metròpolis 
Abierta.

No volen que acollim
L’any 2015 l’Estat espanyol 
es va comprometre a acollir 
17.000 refugiats en dos anys. 
N’ha acollit 2.000, després de 
rebre 330 milions d’euros de la 
Unió Europea per a aquest fi. Els 
diners, no sabem on van. 
Es dediquen a vigilar fronteres, 
construir murs i fer polítiques 
d’expulsió d’immigrants, moltes 
vegades de manera il·legal, 
“en calent”. És una absoluta 
vergonya.

Jubilats indignats
La meitat dels pensionistes 
catalans cobren menys de 
700 euros al mes, per sota de 
l’umbral de la pobresa. Des de 
l’any 2013 han perdut un 3,5% 
de poder adquisitiu. La seva 
indignació està carregada de 
raó. No només estan en joc les 
pensions actuals sinó les de tots 
els treballadors i treballadores. 
Aquesta és una lluita de tothom. 
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y Gràcia. Las líneas que circulan 
por calles anchas (19, 45, 55, etc.), 
no padecen estas dificultades”, 
asegura. “Si hay un vehículo mal 
aparcado o cualquier otro obstá-
culo que impida el paso, la única 
calle del Guinardó por donde se 
puede desviar un bus de las dimen-
siones del 39 es el paseo Font d’en 
Fargues, en dirección a paseo Ma-
ragall. O incluso directamente por 
esta última arteria, hasta embocar 
con la avenida Verge de Montse-
rrat, como habéis mencionado. Si 
el vehículo fuera más allá del pa-
seo Font d’en Fargues, circulando 
por las estrechas calles del barrio, 

se encontraría con el tapón, y toda 
la línea quedaría comprometida”. 
Pedro continúa con un relato que 
desconocen los viajeros, pero que 
arroja luz sobre el tema: “Cuando 
se produce la incidencia (un vehí-
culo mal aparcado, o averiado, que 
impide el paso), no se comunica 
al instante, como es natural: el 
conductor trata de pasar, o toca el 
claxon y espera… Pasado un lapso 

Un calvario 
llamado bus 39
luIs CAlDEIRo

Tarde de junio. La temperatura al-
canza casi los 30 grados y la hume-
dad es alta, como corresponde al 
típico verano barcelonés. Los ciu-
dadanos que esperan pacientemen-
te la llegada del bus de la línea 39, 
en una parada de la calle Tajo, en 
el barrio de Horta, están al borde 
de la extenuación. El calor y el can-
sancio van haciendo mella. Poco a 
poco, desanimados, van abando-
nando la parada. Buscarán otros 
medios de transporte o simplemen-
te irán caminando hasta su destino, 
bajo el calor sofocante. Han estado 
esperando nada menos que veinti-
cinco minutos en una parada reca-
lentada por un sol de justicia.

Otra tarde de junio. Al subir 
los pasajeros a otro coche de la 
misma línea, el conductor les ad-
vierte de que el bus se dirigirá di-
rectamente a la avenida Verge de 
Montserrat, sin pasar por el barrio 
de Font d’en Fargues. Una zona 
montañosa, de empinadas cues-
tas, que depende en gran medida 
de esa línea para comunicarse con 
el resto de la ciudad. ¿Hay expli-
caciones a la alteración del tra-
yecto? El conductor hace conjetu-
ras, pero en verdad no sabe nada. 
¿Qué opciones tiene quien quiera 
acceder a ese barrio? El chófer, 
impotente, se encoge de hombros: 
como suele decirse, ajo y agua.

Domingo 30 de julio. Un coche 
de la línea se avería en plena calle 
Llobregós, cortando así una de las 
principales arterias que comunican 
Horta con el vecino barrio del Car-

Esperas interminables en las paradas, cambios 
de trayecto inesperados, desinformación... 
El malestar de los vecinos de Horta es patente

Quejarse al conductor de un 
bus sirve de desahogo, pero es 
poco eficaz. Ni la culpa es del 
chófer ni la solución está en 
sus manos. Lo aconsejable es 
formular su queja a través del 
teléfono 901 701 149 (gratuito) o 
por escrito, a través de Internet, 
en la web  http://www.tmb.cat 
clicando “Atención al cliente” 
y “Quejas”. Ni que decir tiene 
que cuantas más quejas, más 
posibilidades hay de que se 
tomen medidas.

Quéjese, pero 
con fundamento

lIncidencias razonables 
se convierten a ojos 
de los vecinos en 
muestras de dejadez 
y mal funcionamiento

joAN lINuxbCN
El Guinardó y Gràcia son barrios con calles estrechas donde los autobuses tienen problemas para circular

joAN lINuxbCN

mel. Los viajeros descienden y se 
acomodan en una parada cercana. 
Pasan los minutos y nadie explica 
nada (cuánto puede demorar el 
próximo autobús, si se les pue-
de reembolsar el billete, etc.) La 
reacción que predomina es la re-
signación: ya se sabe, quien está 
hecho a los golpes, lo soporta todo 
estoicamente. Y sin embargo, son 
ellos, los viajeros, quienes sostie-
nen el sistema con sus impuestos. 
Pero nadie pide explicaciones.

¿Qué está pasando? 
Estas escenas se repiten desde hace 
tiempo en la línea 39, que recorre 
la ciudad de norte a sur, de monta-
ña a mar, de Horta a la Barceloneta. 
Esperas interminables en las para-
das, cambios de trayecto inespera-
dos que dejan sin servicio a zonas 

enteras y mucha desinformación. 
Una desinformación que, obviamen-
te, juega en contra de Transportes 
Metropolitanos de Barcelona (TMB), 
pues incidencias perfectamente ra-
zonables se convierten, a ojos de 
los vecinos, en muestras de dejadez 
y mal funcionamiento por falta de 
una mínima explicación.

Pedro (nombre ficticio) lleva 
años trabajando como conductor 
en TMB, concretamente en la línea 
39. Es un buen conocedor, por tan-
to, de la problemática que aqueja 
a esta línea. “Lo que acabáis de 
relatar es cierto” -confirma- “y 
a veces, por desgracia, se da con 
más frecuencia de la que quisiéra-
mos todos. Pero, en general, tie-
ne una explicación sencilla”. “Los 
cambios de ruta súbitos, que no se 
comunican al pasaje con la ante-
lación deseable, se dan en barrios 
de calles muy estrechas, porque 
hay pocas opciones para desviar 
los buses en caso de un imprevisto. 
Por eso los barrios donde se da este 
tipo de problemas son el Guinardó 

de tiempo, cuando es obvio que no 
puede solventarse la situación, el 
chófer llama entonces a la emiso-
ra y comunica que no puede pasar. 
Ésta, a su vez, avisa al bus que vie-
ne detrás, que lógicamente ya lleva 
pasaje e incluso puede que se halle 
a las puertas del propio paseo Font 
d’en Fargues. Es entonces cuando 
hay que desviar y cuando el viaje-
ro, sorprendido, exclama: ¿Por qué 
no me han avisado antes?”.

Demoras y averías
“Habéis hablado de veinticinco mi-
nutos de espera en las paradas. Yo 
he llegado a contabilizar hasta se-
senta”, asegura Pedro. Y si bien es 
verdad que los obstáculos impre-
vistos -desde un coche mal apar-
cado hasta el camión de la basura, 
que ralentiza el tráfico- explican a 
veces estas demoras, reconoce que 
este motivo “quizá sea el menos 
frecuente”. La gran causa son las 
averías: el bus deja de funcionar 
y se produce, lógicamente, la pér-
dida de un turno, que se suma al 
tiempo de espera del siguiente ve-
hículo. “Hoy, sin ir más lejos” -ex-
plica- “se ha averiado el coche que 
iba delante mío. Si la frecuencia 
de paso a esas horas era de veinte 
minutos, la gente ha tenido que es-
perar cuarenta: los veinte del bus 
averiado más los veinte míos. Es 
un efecto acumulativo”. Y la sen-
sación entre la ciudadanía es que 
los buses de la línea 39 se averían 
con demasiada frecuencia. Algo 
que Pedro nos confirma: “Desde mi 
experiencia como conductor, los 
vehículos son ya bastante viejos. Y 
también hay coches que no tienen 
la potencia suficiente para afrontar 
una línea como ésta, con cuestas 
pronunciadas”. Pedro se refiere a 
los llamados vehículos híbridos, 
que constituyen entre el 40 y el 
50 % de la flota. Un tipo de coche 
que contamina poco y es silencio-
so pero que, en su opinión, “no da 
la talla para estar en la línea 39”. 
“Van bien en llano, pero carecen 
de la respuesta rápida, con más 
potencia, necesaria para subir las 
empinadas cuestas de la zona”. 
“Y no sólo eso” -agrega- “los hí-
bridos no son tan manejables, no 
dan tanto margen para maniobrar 
si se quedan clavados. Estos buses, 
cuando se quedan, se quedan”.

Los recortes, también aquí
Pedro confiesa que “a veces, entre 
nosotros, los conductores, comen-
tamos que jamás hemos visto tan-
tas averías”. “Yo no sé si no com-
pran piezas o qué es lo que pasa. 
La crisis ha hecho mella en todos 
los ámbitos, y en TMB también”. 
No sólo es una cuestión de falta de 
inversión en renovar la flota. “Los 
vehículos, que actualmente rondan 
de media los diez años de vida, aún 
pueden dar un servicio correcto si 
el mantenimiento es bueno”, apun-
ta. Pero es que los recortes han lle-
gado incluso “hasta talleres”, que 
es el departamento encargado de 
ese mantenimiento. Sin embargo, 
no se atreve a juzgar la política 
de su empresa. “Sería muy atrevi-
do por mi parte. Para eso tendría 
que constatar de qué recursos dis-
pone TMB. Es decir, debería tener 
una información de primera mano, 
de la que carezco. Personalmente 
creo que deberían gastarse más el 
dinero en este tema que en otras 
cosas, pero las decisiones de em-
presa sólo las puede tomar quien 
ve la documentación, no yo”. Se-
ñala que esta situación es de domi-
nio público en la empresa, que por 
supuesto también la conocen los 
representantes sindicales y que, al 
menos los de su sindicato (CGT), 
“mueven las fichas que pueden”.
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“Els moviments socials ara no hi són, 
tornem a la catàstrofe de la Transició” 

Manuel Delgado

‘Gota malaia’ de 
l’inconformisme

A través de les seves 
tasques com a docent, 
assagista i opinador, des 
de les classes formals a la 
Universitat de Barcelona o 
des d’un cinefòrum, Manuel 
Delgado du dècades posant 
en permanent qüestió les 
inèrcies i les derives del 
model urbanístic barceloní. 
Ara publica el que, en les 
seves pròpies paraules, 
és “una crítica ferotge 
deliberadament negativa” 
a la Barcelona més submisa 
als designis del turisme i el 
capital especulatiu.

DANI CoDINA
Manuel Delgado, a la facultat d’Història de la UB

Antropòleg 

IGNAsI fRANCh

Fa deu anys, l’antropòleg Manuel 
Delgado va publicar l’assaig La ciu·
dad mentirosa. Fraude y miseria 
del modelo Barcelona. Deu anys 
després, el volum torna a les llibre-
ries amb una edició actualitzada. 
En temps de preocupació per les 
transformacions del capitalisme, o 
per algunes eines virtuals que ser-
veixen per aprofundir en la mer-
cantilització de la ciutat, Delgado 
aporta perspectiva històrica. I tra-
ça fils de continuïtat entre l’actu-
alitat i la Barcelona de Porcioles.

Quines són les mentides que 
explica el model Barcelona?
Les mentides que expli-

ca qualsevol objecte de con-
sum, que sempre té un cert 
component de simulacre i de 
publicitat enganyosa perquè 
mai no és exactament allò 
que t’havien promès. En el 
cas de Barcelona, estem da-
vant d’un model publicitari 
que ha servit per col·locar-la 
al mercat internacional de 
ciutats, però també davant 
d’un model moral. El ciuta-
dà ha de seguir uns valors 
abstractes de la ciutadania, 
la multiculturalitat, la sos-
tenibilitat i altres paraules 
màgiques. És un model de 
convivència fonamentat en 
la desconflictivització, on les 
lluites socials es veuen com 
un agent estrany.

Revises el llibre deu anys 
després de la publicació 
original. Has optat per no 
afegir epílegs o capítols 
concrets, sinó 
per incorporar novetats 
a tot el llibre.
És clar, volia parlar del 

present. El detonant és que 
la candidatura municipal 
que va impulsar Barcelo-
na en Comú es presentava 
amb la pretensió de superar 
la marca Barcelona. El que 
hem vist és que restaura un 
model Barcelona que hauria 

estat traït després dels Jocs 
Olímpics. En el fons, és una 
mena de restauració mara-
galliana que passa per no re-
cordar que els problemes van 
començar aleshores i abans, 
amb l’alcaldia de Porcioles i 
la incorporació de Barcelona 
al mercat mundial de ciu-
tats. La presència d’elements 

destacats de l’era Maragall 
a l’actual govern municipal 
i les seves rodalies n’és un 
símptoma. I la dependèn-
cia d’Ada Colau dels espais 
electorals i dels diners d’Ini-
ciativa per Catalunya-Verds 
va demostrar que el seu pro-
jecte estava determinat pre-
cisament pels responsables 
directes d’allò mateix que es 
volia combatre. L’honradesa 
i la dignitat personal de Co-
lau no és suficient per con-
trarrestar-ho. L’Ada Colau 
va ser protagonista activa, i 
en molts sentits referencial, 
dels moviments socials a la 
primera dècada d’aquest se-
gle. No se’n recorda del que 
van significar els Jocs com 
una màquina d’apropiació 
capitalista de la ciutat. És 
com si ningú li hagués ex-
plicat. I dic tot això des de 
l’afecte, des de la simpatia 
personal i les afinitats. No 

faig una crítica des de fora, 
faig una crítica d’amic i de 
persona que li ha donat su-
port.

Sobta que des de l’esquerra 
es caigui en l’apel·lació 
a un passat de puresa que 
mai supera del tot una 
anàlisi crítica...
Tu deus ser molt jove. 

Això ha passat tota la vida.

Però al passat mai hi 
ha paradisos perduts ni 
ideals puríssims amb què 
retrobar-se.
Quins ideals són els de 

Barcelona en Comú? El seu 
ciutadanisme es basa en co-
ses molt vaporoses: valors 
humans universals, solida-
ritat, multiculturalisme. Es 
defensa una ideologia que 
creu que es poden moderar 
els excessos del capitalisme. 
En canvi, jo obro el llibre amb 
una cita de Mercè Tatjer: 
“Tot intent de realitzar un 
pla urbanístic veritablement 
social és veritablement im-
possible dins del marc de la 
societat capitalista”.

Critiques l’urbanisme que 
ha dominat les darreres 
dècades. Dibuixes la cerca 
d’una mena d’utopia, i 
distòpia, de la pau social.
S’ha volgut aconseguir 

aquesta mena d’utopia de 
desconflictivització. I això 
implica superar la lluita de 
classes, que és el gran som-
ni de la dreta: que es basi 
tot en espais de consens i 
acord entre ciutadans que 
se suposa que són iguals, 
però que no ho són.

També afirmes que els 
moviments socials han 
quedat descapitalitzats.
On són? La majoria dels 

que en van ser líders estan 
treballant a l’Ajuntament. 
Els moviments socials ara 
no existeixen, s’ha repetit 
la catàstrofe de la Transi-
ció, quan una bona part de 
la gent del moviment barrial 
va acabar depenent del go-
vern municipal.

Els darrers capítols del 
llibre els dediques a les 
insubmissions i resistències 
contra l’urbanisme oficial, 
però sense idealitzar-
les. Recordes un esclat 
de protestes a Sant Adrià 
del Besòs l’any 1990, 
i li veus tant aspectes 
de reivindicació social 
com altres de més 
conservadors...
Aquesta part és nova, no 

estava a l’edició anterior. El 
temps que ha transcorregut 
ha facilitat que ens plante-
gem què va passar. Jo ho lle-
geixo com un conflicte entre 
explotats i exclosos, que va 
fer palesa la diferència entre 
barri perifèric i barri margi-
nal. Es va intentar mantenir 
una frontera per evitar que 
els explotats acabessin exclo-
sos, que els quillos es conver-

tissin en quinquis. Ara ser 
explotat, cada cop més, s’ha 
convertit en un privilegi. 
Perquè si no estàs explotat, 
saps el que t’espera: tothom 
està a punt de sobrar.

Actualment es critica molt 
el capitalisme financer. 
És el principal enemic de 
Barcelona com a espai de 
vida?
Ens movem ens aquests 

paràmetres segons els quals 
hi ha un capitalisme bo i un 
de dolent, quan això no és ve-
ritat. Acabarem pensant que 
el capitalisme industrial és 
el bo! El problema és: quina 
alternativa hi veiem? Només 
es creu que podem temperar 

el capitalisme. L’actual Ajun-
tament no és anticapitalista 
sinó que recupera una certa 
socialdemocràcia. Jo crec que 
Ada Colau, Gala Pin, Jaume 
Asens, són bona gent, gent 
honesta, que fa el que pot. 
Quan parles amb ells, et di-
uen precisament això. Fan 
el que poden amb l’habitatge 
social, per exemple, però el 
sòl no és públic. I quan han 
pogut prendre alguna me-
sura contra la proliferació 
d’hotels, s’ha desfermat una 
especulació brutal amb els 
apartaments. No pots com-
batre el mercat, que és qui té 
l’última paraula a aquesta i 
a totes les ciutats.

Al llibre afirmes: 
“Barcelona, en tanto que 
proyecto, se ha podido 
antojar a veces más como 
un proyecto 
de mercado que como 
uno de convivencia”.
És clar. Tant Porcioles 

com Maragall o ara Colau 
han administrat les conse-
qüències catastròfiques d’un 
concepte de ciutat fonamen-
tat en l’enriquiment de les 
empreses que obtenen bene-
ficis de l’urbs convertida en 
mercaderia: els sectors de 
la construcció, l’hostaleria... 
I Ada Colau, a nivell mun-
dial, acaba simbolitzant la 
possibilitat d’un capitalisme 
de rostre humà. Això és una 
mentida, ja que parlem de 
mentides, perquè no es pot 
domar la bèstia.

l“El gran somni de la 
dreta és que tot es basi 
en espais de consens 
entre ciutadans que se 
suposa que són iguals”

l“Tant Porcioles com 
Maragall o ara Colau 
han administrat una 
ciutat on el mercat 
té l’última paraula”

l“Barcelona en Comú 
defensa una ideologia 
que creu que es poden 
moderar els excessos 
del capitalisme”
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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
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
Rec, 27, baixos
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
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Gòtic
Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
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
Cermeño, 7, baixos

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20

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
vdbv@telefonica.net

Districte ii
Dreta de l’eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382

esquerra de l’eixample
Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79 
 

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n
Ateneu Enciclopèdic 
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

Parc de l’escorxador
Aragó, 6, entresòl, 3r 
dreta

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10

sagrada Família
València, 415, local 1
93 459 31 64

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
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
Alerta Poble sec

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com

Afectats Peri turó Font 
de la Guatlla

Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

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
Biblioteca Josep Pons
Constitució, 19 (Bloc 11 
de Can Batlló)

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
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53 

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la salut-
sanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Poble sec
Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 
116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

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

Districte iV
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
camp Nou

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

Les corts
Trav. de les Corts, 346, 
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33

racó de les corts
Travessera 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
Plaça de la Concòrdia, 13

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
Escales Font del Mont, 1 A

Mas Gimbau-can castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera
Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

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

sant Gervasi sud
Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com
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

Jardins de la Sedeta 
Sicília, 321 
600 60 36 05

coll-Vallcarca
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

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

travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6

Vallcarca
Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com 

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
canpapanaps@yahoo.es

carmel, el
Feijoo, 10-12
93 357 57 48
Centre Cívic El Carmel
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
ffargues@hotmail.com

Horta, barri d’
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas i 
Ramis
Feliu i Codina, 20

Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
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
c/del Besòs, 17 (Hotel 
d’Entitats)
93 429 68 43

Districte Viii
can Peguera

Vilaseca, 1
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
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de
Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Prosperitat
Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
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
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre 
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Passeig de la Peira, 37, 
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

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
Acàcies, 26

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

sagrera, la
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11

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
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n
Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

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

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

Districte X
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

clot-camp de l’Arpa
Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595

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

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

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
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40

El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

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

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
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
Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU
Urnes ocultes 
i a remull

Fora les forces repressives!
L’1 d’octubre de 2017 la 
Generalitat va convocar 
la gent a votar sobre la 
independència de Catalunya 
en un referèndum prohibit 
per l’Estat. Alguns barris no 
oblidaran fàcilment aquell 
matí plujós de diumenge. 
Desenes de furgonetes i agents 
antiavalots van ocupar els 
carrers que envoltaven les 
escoles que feien la funció de 
col·legis electorals. Anaven 
a la cacera de les urnes per 
impedir votar. Van estomacar 
el veïnat de totes les edats i 
van destrossar instal·lacions 
educatives buscant les armes 
de destrucció massiva en 
forma d’urnes. Les agafaven 
i sortien corrents cap a una 
altra escola. Les escenes de 
cacera es repetien. Els balcons 
eren platees privilegiades 
per veure “l’espectacle”. La 

indignació veïnal anava en 
augment. Molta gent plorava. 
Se’ls acomiadava al crit de 
“Votarem!”. Amb sorpresa 
es va sentir algun crit que ja 

semblava caducat: “Dissolució 
dels cossos repressius”.
De manera hipòcrita, els 
polítics de torn van manifestar 
que l’objectiu dels agents eren 

les urnes i no les persones. 
Si valorem que després de 
fer centenars de ferits es 
van acabar emportant només 
95 de les sis mil urnes que 
s’havien repartit, l’operació 
va resultar un fracàs. Es van 
veure cops de peu i de porra, 
arrossegaments, estirades de 
cabell, trets amb bales de 
goma i gasos lacrimògens. 
Tot, perquè no es votés. 
Però van votar 2 milions de 
persones. Moltes persones no 
independentistes van cridar en 
la manifestació del 3 d’octubre 
“fora les forces d’ocupació”. 
Va ser un gran fracàs policial, 
però sobretot polític. Enviem 
a la cambra fosca la Guàrdia 
Civil i la Policia Nacional, per 
salvatgisme i incompetència. 
I els polítics, per donar les 
ordres i substituir la política 
per la força bruta.

Fem un reconeixement a la xarxa 
humana que va amagar les urnes 
del referèndum, que no van poder 
requisar ni la policia ni els espies 
de l’Estat. Els felicitem per la seva 
valentia i imaginació. No ens va 
sorprendre que algunes s’amaguessin 
en una església i es fes el recompte 
amb un mossèn de testimoni, com en 
els vells temps. Altres es van dipositar 
en falsos sostres, entre les branques 
d’un arbre, en casals de gent gran 
o en nínxols buits de cementiris. En 
algun lloc va funcionar el sistema del 
“cambiazo”. Amb les ganes que li va 
posar Rajoy, no ens creiem que la 
policia secreta i les clavegueres de 
l’Estat no posessin tota la carn a la 
graella per trobar-les. Es van quedar 
amb un pam de nas.

Revistes
de barri

L’Informador
La revista del barri de la Clota es 
fa ressò a la portada del 80è ani-
versari del Pavelló de la República, 
rèplica del construït a París per a 
l’Exposició Universal de 1937. A les 
pàgines interiors, l’AV denuncia 
una vegada més l’abandonament 
urbanístic del barri i felicita Carrer 
pels 25 anys. Gràcies, companys!

Claca als Mossos d’Esquadra?
L’1 d’octubre Roger Espa, saxofonista de 38 anys, va rebre l’impacte 
d’una pilota de goma i va ser ingressat a l’hospital de Sant Pau, on se li 
va practicar una reconstrucció ocular. El 5 d’octubre encara no se sabia si 
podria recuperar l’ull. La gent està molt empipada amb la Policia Nacional 
i la Guàrdia Civil per l’actuació desproporcionada de l’1 d’octubre. A la 
vegada, una escena que es va repetir durant aquell dia va ser l’aplaudiment 
espontani als Mossos d’Esquadra.
Ens ve a la memòria el cas d’Ester Quintana, que va perdre un ull a causa 
d’una pilota de goma disparada pels Mossos d’Esquadra durant la vaga 
general de 2012. O la mort de Juan Andrés Benítez al Raval després de 
ser brutalment apallissat pels Mossos ara fa quatre anys. O la salvatge 
intervenció d’aquest cos policial en el desallotjament de plaça Catalunya 
durant el 15-M. O diverses actuacions brutals per desnonar famílies. Per 
tant, nosaltres aplaudim qui no va aplaudir la policia catalana.

mARC jAviERRE

Ressò de Montbau
Reapareix l’antiga capçalera de 
l’AV de Montbau, i ho fa com a re-
vista independent del barri fruit 
del treball col·lectiu de diversos 
veïns i entitats, que s’han arre-
mangat per fer possible una publi-
cació amb un interessant contin-
gut i una excel·lent maquetació. 
Molta força i ànims a l’equip!

Fort Pienc
La revista del barri commemora el 
40è aniversari de l’Associació de 
Veïns i Veïnes. L’editorial explica 
la seva fundació en una sala del 
Centre Parroquial Roser i repassa 
les reivindicacions més importants 
d’aquests anys, entre les quals 
l’institut del carrer Marina , el ca-
sal de barri de l’edifici de Transfor-
madors o el CAP del carrer Nàpols.
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context de gran tensió política, 
cinc dies després prop d’un mi-
lió de persones sortia al carrer 
a celebrar la que havia de ser 
l’última Diada autonomista.

Una data mítica

En l’imaginari processista, la 
data del diumenge 1 d’octubre 
era un símbol perquè suposava 
l’inici d’una nova era després 
del llarg periple a Ítaca: Cata-
lunya, convertida en una repú-
blica independent integrada a la 
Unió Europea i reconeguda in-
ternacionalment, per fi tornaria 
a ser rica i plena. A més, la data 
mítica culminava cinc intermi-
nables anys d’estranyes aliances 

protagonitzades per la dreta ca-
talana hereva del pujolisme i els 
anticapitalistes que van conver-
tir la política catalana en un es-
perpent continu i van provocar 
un augment de la crispació en-
tre els partidaris de la indepen-
dència i la resta de la societat 
catalana mai vistos abans.

En aquest escenari tan neces-
sitat de diàleg polític, la negativa 
de Mariano Rajoy a negociar no 
va fer més que afegir més llenya 
al foc. El líder popular va optar 
de nou per traslladar als altres 
els problemes que ell és inca-
paç de resoldre i va decidir que 
el problema català era judicial. 
Amb l’excusa de la defensa de la 
Constitució, el 22 de setembre 
Rajoy posava en marxa la maqui-
nària repressiva de l’Estat amb 
el bloqueig dels comptes de la 
Generalitat, el registre policial 
de conselleries, d’entitats cívi-
ques, partits polítics i mitjans 
de comunicació; i la detenció de 
catorze alts càrrecs del govern 
català. La decisió, sense prece-
dents en la història de la demo-
cràcia espanyola, va provocar el 
rebuig unànime de la ciutadania 
i milers de persones ocupaven 
els carrers de Barcelona de for-
ma espontània envoltant la seu 
de la CUP i la conselleria d’Eco-
nomia fins a la matinada.

Amb l’horitzó de la votació 
de l’1-O i l’amenaça de suspen-

sió de l’autonomia catalana, 
les protestes ciutadanes van 
ser una constant i, en un fet tan 
inèdit com imprevisible, es van 
convertir en manifestacions 
transversals ideològicament i 
generacionalment parlant. La 
gent va desbordar les costures 
de l’independentisme fent seva 
la reivindicació del dret a votar 
com un acte democràtic i de 
llibertat d’expressió. La mobi-
lització popular, batejada com 

la revolució dels somriures, 
s’havia convertit en una res-
posta pacífica contra totes les 
cares de la repressió de la qual 
ha fet bandera Rajoy fins ara.

El diumenge del referèndum 
es va despertar plujós i amb el 
soroll dels helicòpters polici-
als solcant el cel de Barcelona. 
L’havien precedit uns dies d’in-
fart: tancaments de webs, in-
tercanvi d’acusacions entre pre-
sidents, imputacions per sedició 

i desembarcament de 10.000 
agents de la Policia Nacional i 
de la Guàrdia Civil. Tot per evi-
tar la votació. Un dels primers 
col·legis electorals assaltats va 
ser l’Institut Ramon Llull, al Fort 
Pienc. Poc abans de les nou del 
matí la policia l’emprenia a cops 
amb els veïns i veïnes que pro-
tegien l’entrada, destrossava la 
porta d’accés a cops de maça i 
prenia urnes, cens i paperetes 
enmig de l’estupefacció per la 
violència emprada.

Les agressions policials es 
van repetir al llarg del matí a 
altres centres de votació dels 
barris de Sant Antoni, El Raval, 
la Guineueta, la Dreta i l’Es-
querra de l’Eixample provocant 
de nou la sortida als carrers 
dels barcelonins i barcelonines 
per protegir les seus electorals. 
Mentre el govern català posava 
en marxa el cens universal que 
garantia el dret a vot a qual-
sevol seu oberta, les imatges 
de brutalitat policial donaven 
la volta al món i provocaven 
més de 800 ferits, el més greu 
per l’impacte d’una pilota de 
goma a l’ull. La votació de l’1-
O es convertia en un acte de 
resistència ciutadana i de de-
sobediència civil pacífica que 
culminaria amb la gran marxa 
popular del dimarts 3-O. I que 
encara continua malgrat les 
amenaces del Govern del PP.

Més política 
i menys repressió

CRisTiNA PAlomAR

La capacitat de mobilització 
ciutadana de Barcelona ha tor-
nat a deixar el món sense pa-
raules. El dimarts 3 d’octubre 
una riuada humana procedent 
de tots els barris col·lapsava els 
carrers del centre de la ciutat 
per protestar contra la brutali-
tat policial desfermada durant 
la consulta popular de l’1-O. La 
manifestació pacífica, que es va 
convertir en un clam a favor de 
la democràcia i contra la vul-
neració dels drets fonamentals 
per part del govern central, 
posava la cirereta a l’aturada 
general que van convocar arreu 
de Catalunya una quarantena 
d’entitats socials i veïnals, sin-
dicats, institucions i altres or-
ganitzacions cíviques aplegades 
a la Taula per la Democràcia.

La protesta tancava un con-
vuls mes que va començar el 27 
d’agost amb la gran manifesta-
ció de repulsa a l’atemptat de 
la Rambla i va continuar el 6 
de setembre amb la polèmica 
aprovació al Parlament de les 
lleis de transitorietat política i 
del referèndum d’autodetermi-
nació. Les lleis s’aprovaven de 
matinada amb 72 vots a favor i 
11 abstencions en una acciden-
tada sessió que va acabar amb 
la marxa de l’hemicicle de gran 
part de l’oposició després de 
denunciar la vulneració de l’Es-
tatut i la Constitució. En aquest 

La votació 
de l’1 d’octubre 
es va convertir 
en un acte de 
desobediència 
civil pacífica

lDavant de l’1-O i de 
l’amenaça de suspensió 
de l’autonomia, la 
protesta es va convertir 
en transversal, tant 
d’ideologies com 
de generacions

DANi CoDiNA
La plaça Universitat es va desbordar dues vegades el 3 d’octubre en protesta per l’actuació policial

mARC jAviERRE
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La veu del
CARRER

La Favb, per una solució 
pacífica i consensuada
Escrivim aquest editorial en un moment de gran incertesa i ho fem 
instant imperiosament el diàleg als governs de Catalunya i de l’Estat per 
acordar la forma i data d’un referèndum pactat que faci efectiu el dret 
d’autodeterminació reclamat majoritàriament per la ciutadania de Catalunya. 
El futur de Catalunya ha de passar per una solució pacífica i consensuada.

Hem viscut en pocs dies enormes mobilitzacions populars, repressió brutal, 
una crispació excessiva i massa predomini dels sentiments sobre el debat 
racional. A la Favb vàrem decidir no prendre una posició sobre el referèndum 
del dia 1 d’octubre perquè havíem constatat que és una qüestió que divideix 
el propi moviment veïnal. El nostre és un moviment plural, on conviuen 
diferents sensibilitats democràtiques, i la unitat del moviment veïnal va 
més enllà del debat sobre una qüestió política. Ens vàrem manifestar 
rotundament, però, contra la repressió que el Govern central va desplegar per 
evitar la celebració del referèndum. Abans, durant i després de l’1 d’octubre. 
Perquè per sobre de les diferències d’opinió tenim una cosa clara: l’ús de la 
força bruta, la violència policial sobre gent pacífica, no es pot tolerar mai. 
L’1 d’octubre vàrem reviure el que massa voltes hem experimentat, fins i tot 
en anys recents, com el desallotjament del 15-M de la plaça Catalunya o la 
repressió de la vaga general de març del 2012.

Per això també ens havíem adherit al Pacte pel Referèndum i ara ho 
hem fet a la Taula per la Democràcia i a la Comissió Independent per a la 
Mediació, el Diàleg i la Conciliació. Perquè seguim pensant que existeix 
un conflicte real entre Catalunya i la resta de l’Estat, en bona mesura 
generat per la política del PP. I pensem que tenim dret a realitzar un debat 
racional, informat. I, després, a poder votar lliurament. Seguim reivindicant 
aquesta solució, exigint un debat serè allà on ara predominen la força bruta 
i la passió. I per això ens sumem als qui demanen diàleg i no decisions 
irreversibles.

Quan aquest escrit arribi a les vostres mans hauran passat moltes coses. 
Sigui quin sigui l’escenari, el moviment veïnal continuarà promovent la 
convivència i la solidaritat en els nostres barris, defensant drets i lluitant per 
la justícia i la democràcia.

DANi CoDiNAmARC jAviERREDANi CoDiNA

DANi CoDiNADANi CoDiNAAlbERT / 9 bARRis imATgE

mARC jAviERREDANi CoDiNAmANEl sAlA “ulls”

DANi CoDiNA
La cua per votar donava la volta a l’institut Milà i Fontanals del Raval

DANi CoDiNA
El vaixell Piolín on s’allotgen les forces policials enviades per Rajoy
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Carrer aborda per segona vegada en 
la seva trajectòria la problemàtica 
dels mercats, una important xarxa 
d’equipaments municipals que 
evoluciona sota un model que ara és 
qüestionat per diverses veus veïnals, 
tant d’usuaris com de paradistes

Els mercats, a debat DOSSIER

mAnEl guàRDIA / jOSé luIS Oyón
arquitectos y urbanistas

pesar de la relativamente tardía 
introducción de los mercados cu-
biertos en Barcelona, la ciudad 

ha podido consolidar con los años un 
importante sistema policéntrico de mer-
cados. No es el caso de muchas ciudades 
europeas o norteamericanas, carentes ya 
desde hace mucho tiempo de una red de 
mercados cubiertos minoristas o dotadas 
en todo caso de un solo mercado.

El proceso de construcción de los mer-
cados barceloneses tuvo lugar, grosso 
modo, en dos generaciones sucesivas: 
la primera, la de los mercados metáli-
cos, entre 1876 y 1936, cuando llegaron 
a construirse cerca de veinte edificios; 
con la segunda generación, entre 1950 y 
1980, esa cifra se duplicó con holgura.

El mercado, corazón de los barrios

La extensión y vigencia de esa red conso-
lidó en la ciudad la misión del mercado 
como modelo de consumo alimentario de 
la clase obrera y popular. En base sobre 
todo a precios relativamente asequibles, 
los mercados pudieron desempeñar un 
papel fundamental como polos del con-
sumo y la sociabilidad popular de los 
barrios. Ese papel esencial como ancla 
de los barrios populares barceloneses lo 
podríamos visualizar recordando cuatro 
rasgos ilustrativos de la primera genera-
ción citada.

En primer lugar, el peso decisivo de 
los mercados en el abastecimiento ali-
mentario de la ciudad. En los años trein-
ta, al final de esa primera oleada de cons-
trucción de mercados municipales, los 
puestos de los mercados representaban 
por sí solos el 79% del total de puntos de 
venta de carne de la ciudad, el 74% de 
los de pescado, el 60% de los de la fruta 
y verdura y el 58% de los dedicados a ali-
mentos en general.

Al desempeñar esa destacadísima fun-
ción como corazones comerciales del abas-
tecimiento alimentario de los barrios, los 
mercados se constituyeron, en segundo 
lugar, en polaridades del comercio ali-

mentario al detall a su alrededor. En los 
años treinta, un tercio aproximadamente 
de todos los puestos de venta alimentaria 
de la ciudad se localizaba en un radio de 
200 metros alrededor de los mercados. Al 
sumar esos lugares de venta al de los pro-
pios puestos del interior de los mercados, 
se alcanzaba la cifra del 71,5% del total 
de 11.500 puntos de venta alimentaria de 
la ciudad. En casi todos los grandes ba-
rrios obreros y populares de la ciudad ob-
servamos ese fenómeno de polarización. 
Como ha mostrado Montserrat Miller en 
el caso del mercado de la Revolución, mu-
chos de los vendedores y vendedoras del 
mercado establecían relaciones de com-
plementariedad y no de competencia con 

las tiendas de fuera del mercado, adqui-
riendo locales fuera del mercado “como 
manera de extender horizontalmente el 
negocio comercial de la familia”.

En tercer lugar, los mercados creaban 
barrio a su alrededor al constituirse en 
centros residenciales decisivos de su pro-
pios vendedores y vendedoras. Por volver 
al ejemplo del mercados graciense, más 
de dos tercios de la gente que vendía resi-
día en Gracia, con un 25% en el radio de 
las manzanas adyacentes.

Por último, el papel del género resultó 
particularmente decisivo para desarro-
llar esa función de corazón del barrio. En 
pocos lugares de la ciudad como los mer-
cados fue más incontestable la presencia 

dominante de las mujeres: como compra-
doras, por supuesto, pero también como 
vendedoras y propietarias de puestos. 
Las paradistas de los mercados daban a 
los barrios buena parte de su carácter. 
Alrededor del 60% de todas los vendedo-
res de fruta y verdura de los mercados de 
Santa Caterina y del Born (en su período 
de mercado minorista hasta 1921), prin-
cipalmente mujeres, vivían en el barrio 
circundante. Desplazándose diariamente 
a su puesto del mercado a pie, vivían en 
el ámbito de ese área local más próxima 
tres veces más mujeres que hombres ven-
dedores del mismo producto. En el inte-
rior de los mercados, las relaciones de pa-
rentesco estaban también estructuradas 
principalmente por las mujeres.

Nuevos formatos comerciales

Si en los Estados Unidos y en otras ciu-
dades europeas la aparición de nuevos 
formatos comerciales comportó el progre-
sivo declive de los mercados, el modelo de 
consumo barrial barcelonés estructurado 
por diferentes mercados repartidos por 
la ciudad pervivió con la segunda genera-
ción de mercados municipales.

Entre 1950 y 1980, el número de mer-
cados creció espectacularmente de 18 a 
41, completando un sistema de equipa-
mientos abierto seis días a la semana, 
uniformemente distribuido por la ciudad 
para servir a los nuevos barrios obreros 
y populares surgidos en la periferia del 
término. Pensada en el franquismo para 
contener los precios con esa nueva gene-
ración de mercados, Barcelona se apar-
taba completamente del camino seguido 
por otros países europeos a la hora de 
abastecer a las masas urbanas. En 1984, 
con la expansión de las grandes superfi-

A

La despopularización de los mercados

jOAn mOREjón
Interior del mercado de Sagrada Família
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Lo interesante -y lo difícil- sería intentar 
conservar y potenciar en lo posible 
algunos rasgos del mercado popular. La 
vuelta al mercado popular que deseamos 
no es tan sencilla. La historia cuenta. 
Pero el carácter público y gestión 
centralizada de los mercados ofrece un 
margen para tomar algunas medidas 
paliativas o tímidamente regeneradoras. 
Apuntamos solamente cuatro:

3 Fomentar la creación de 
cooperativas entre paradistas que 
permitan adquirir al mayor productos 
más baratos que les permitan competir 
con las tiendas de barrio franquiciadas y 
poder atraer así parte del sector popular 
de la demanda perdido.

3 Proponer inversiones más livianas 
en la reforma de los mercados: se 
necesita otro tipo de proyectos de 

rehabilitación. El caso de Gràcia es 
paradigmático. No se puede seguir sólo 
un modelo de rehabilitación de costes 
de inversión públicos muy altos (menos 
parking, reducción de la inversión en 
la gran superficie cuando ya existen 
en abundancia en la zona, eliminación 
del centro logístico). Desde algunos 
sectores del barrio se ha propuesto 
con sensatez planes de rehabilitación 
alternativos que rebajen los 33 
millones de la factura original 
a los 10 millones.

3 Dedicar parte de ese dinero 
ahorrado a fomentar la posible creación 
de pequeños espacios compartidos para 
cooperativas de consumo alimentario en 
los barrios, agroecológicas o no, a precios 
de alquiler realmente público.

3 Monitorizar la proximidad de los 

productos en venta en los mercados 
municipales: “decir la verdad” 
sobre los productos consumidos y su 
supuesto carácter ecológico. Hay que 
redirigir sin oportunismo el consumo 
alimentario de los mercados hacia otros 
valores, evidenciando con sinceridad 
la procedencia y características de los 
productos. Lo que un ayuntamiento no 
puede hacer es poner en las fachadas 
de sus mercados grandes carteles verdes 
que rezan: “Mercat verd. Producte de 
proximitat. Aquí hi trobarás: producte 
de proximitat i ecològic”. No hay más 
que recordar que en Mercabarna, 
de lejos el principal proveedor de 
los productos comercializados en 
las paradas del Institut de Mercats, 
únicamente el 18% de la fruta y verdura 
vendida procede de Cataluña.

¿Todavía hay margen para rectificar?



CARRER146 octubre 2017 DOSSIER 5

cies, los mercados municipales barcelo-
neses concentraban todavía el 53% del 
consumo alimentario por habitante y su 
número total de paradas suponía el 40% 
de todos los establecimientos alimenta-
rios, una cifra ya inusual en otras ciuda-
des occidentales en aquéllas fechas.

Pero el primer Plan Especial del Co-
mercio Alimentario de Barcelona (PE-
CAB) de 1984 no verá ya los mercados 
como instrumentos de contención de los 
precios al consumo, rol que asumen las 
grandes superficies, sino como instru-
mentos que permiten la “reconversión” 
del tejido comercial de proximidad dete-
riorado por la crisis y enfrentado al creci-
miento de nuevos formatos comerciales.

Aunque no resulte muy visible, la mi-
sión fundamental de los mercados cambia 
y la política de inversiones del Institut 
Municipal de Mercats no impedirá la pro-
gresiva disminución del número de actos 
de compra, y la contracción del número 
de las paradas. En 2006 se estimaba que 
sólo el 29% de los actos de compra alimen-
taria se realizaban en los mercados (25% 
de fruta y verdura, 45% carne, 66,6% 
pescado). Desde el primer PECAB, se ha 
seguido una política consciente de reduc-
ción de puestos, ampliación de superficies 

y capitalización. De los 7.500 puestos 
de mediados de la década de 1970 se ha 
bajado progresivamente hasta los 6.700 
de 1983, los 4.223 de 1998 y los 3.105 de 
2006. Ahora no llegamos ni al 40% de los 
puestos existentes en 1975. A pesar de 
ello, a pesar de la indudable pérdida de su 
papel de corazón de los barrios, los mer-
cados son todavía un legado del siglo XIX 
y XX relativamente activo. El objetivo de 
los diferentes PECABs desde entonces no 
es ya contener precios sino revitalizar la 

fábrica comercial y mantener la actividad 
de los barrios en torno a ellos.

Parece indudable que la gama de 
productos alimentarios en oferta en los 
mercados corresponde cada vez más a 
una franja media-alta de la demanda. 
La auténtica, la gran encrucijada de los 
mercados es la de no caer del lado de un 
aburguesamiento excesivo y, en el caso de 

algunos mercados en posición céntrica, de 
una turistización a ultranza. Cuando la 
experiencia histórica y el éxito social y ba-
rrial de los mercados de la ciudad ha sido 
la de ser esencialmente de carácter popu-
lar, la renovación un tanto tematizada 
que comporta la actual rehabilitación de 
mercados insiste sobre todo en un aspecto 
limitado de la experiencia del mercado, el 
de esa franja media-alta de la demanda. 
Si los numerosos mercados cubiertos re-
novados no pueden ofrecer productos ba-
ratos, tan baratos y populares como los de 
las grandes cadenas o los de las franqui-
cias de fruta y verdura de barrio, serán 
sin duda lugares bellos y patrimoniali-
zados, sede de productos que cubren sólo 
un sector de la demanda o la curiosidad 
del turista, pero tienen los días contados 
como polo de centralidad urbanística y co-
razón popular de los barrios.

La hipótesis del abandono de los mer-
cados existentes no es objeto aquí de de-
bate. El modelo no intervencionista an-
glosajón da por descontada desde hace 
mucho esa desaparición. Destruidos hace 
mucho los mercados cubiertos históricos, 
todo el abastecimiento alimentario de 
las ciudades estadounidenses se confía 
a la gran distribución, con algunos po-
cos farmer’s markets un día por semana. 
Concebir por otra parte los antiguos espa-

cios del mercado, como hacemos a veces, 
como una página en blanco donde desa-
rrollar todo tipo de actividades, un lugar 
sin historia, sin vendedores y vendedoras 
que llegan a acuerdos y gestionan diaria-
mente sus negocios, un espacio público 
en el que se puede hacer cualquier cosa 
(“volem (l’espai) del mercat per al barri”), 
asume también implícitamente la desa-
parición del mercado

Cuando solicitamos a nuestros ayun-
tamientos realizar costosas inversiones 

sobre los solares de los viejos mercados 
que respondan puntualmente a nuestras 
demandas emitidas desde una inapelable 
voluntad popular, el espacio del merca-
do acaba por convertirse en un impreciso 
“equipamiento” en potencia, que pierde 
la parte fundamental de su capital social, 
producto de su historia y el más impor-
tante de sus activos.

mARIA FAvà COmptA

l matí que l’alcalde Pas-
qual Maragall (1982-
1997) va entrar al mer-

cat de la Concepció per primera 
vegada, una mà anònima va apa-
gar tots els llums i els paradistes, 
a les fosques, li van organitzar 
una bona serenata. Maragall 
era socialista i els venedors, no. 
I per això la bronca. Les protes-
tes es van repetir el 1986 quan 
l’Ajuntament va voler remodelar 
el mercat.

L’agost de 1986, Adolf Cabru-
ja, cap de serveis de Mercats de 
l’Ajuntament, deia sense embuts 
que els 40 mercats municipals 
estaven molt malament; alguns 
perquè ja no es van construir bé 
i d’altres perquè havien envellit i 
no s’hi havia fet res. En paral·lel 
a la seva degradació física, l’ofer-
ta comercial també havia quedat 
antiquada i es perdia clientela. I 
l’Ajuntament els volia més mo-
derns i competitius i fer-los “equi-
parables” als centres comercials 
que aleshores ja arrasaven.

Aquell mateix agost es van 
iniciar obres d’urgència al mer-
cat de sant Antoni -on havien 
caigut unes pedres de la volta 
central que van ferir algunes 
persones- i també al de la Lli-
bertat de Gràcia. I superades 
les protestes i els recels dels 
paradistes, es va remodelar a 
fons el Mercat de la Concepció 
i s’hi va afegir un  supermercat 
al semisoterrani. Amb la pers-
pectiva que donen els 30 anys 
passats, es pot dir que Barce-
lona té ara una bona xarxa de 
mercats. Tan singular que fins i 
tot s’ha convertit en una atrac-
ció turística, cosa que lamen-
tem els compradors habituals, 
sobretot els de la Boqueria.

Aquella Subárea de Aprovi-
sionamiento y Consumo dins de 
la qual estaven els mercats, es 
va convertir en l’Institut Muni-
cipal de Mercats que es va haver 
d’adaptar a la idiosincràsia dels 
paradistes per poder-hi negociar. 
Això va fer que aquest Institut 

adoptés un sistema de funcio-
nament més àgil per esquivar la 
lentitud burocràtica però també 
garantista que caracteritza l’ad-
ministració. Aquesta manera de 
fer devia estalviar algunes bre-
gues, no totes, quan es tractava 
de tancar un mercat per fer-hi 

obres i traslladar les parades 
que sobrevivien a la remodelació 
a una carpa provisional i sovint 
incòmoda... Però el que no va es-
talviar van ser les critiques de 
l’oposició municipal que deien 
que es feien adjudicacions a dit, 
que s’aprovaven pressupostos 
sense concurs. Des de les files 
convergents s’acusava a l’Insti-
tut de donar subvencions “fora 

del control polític”; de clientelis-
me per part de la direcció...

També s’han queixat sem-
pre les associacions de veïns 
dels barris on s’han remodelat 
els mercats perquè asseguren 
que no han estat consultades i 
titllen l’Institut de poc transpa-
rent i gens participatiu.

L’Institut Municipal de Mer-
cats no ha volgut donar el seu 
parer a Carrer però fonts prope-
res expliquen que ja és prou di-
fícil negociar amb els paradistes 
per posar-hi encara més entre-
bancs consultant els veïns.

Sant Antoni i Gràcia

En la remodelació del mercat 
de Sant Antoni, que ja sembla 
l’obra de la seu, el moviment 
veïnal hi va poder intervenir 
poc (veure article dedicat a Sant 
Antoni de la pàgina 8). “Hem 
participat en l’ordenació de la 
superilla que envoltarà el mer-
cat” puntualitza Pep Sala, el 
president de l’Associació de Ve-
ïns. En aquesta plaça les nego-
ciacions amb els paradistes van 
començar el 2008 i van ser molt 

complicades perquè s’havien 
d’harmonitzar les reivindicaci-
ons dels tres mercats que hi con-
viuen: el del fresc, els encants i 
els llibres. Per acabar-ho de fer 
més complicat, es va trobar un 
bon pany de muralla sis metres 
per sota del mercat que va en-
darrerir encara més les obres, 
que s’han aturat diverses ve-
gades. El súmmum, la cirereta, 
ha estat la troballa d’un tram 
de la Via Augusta que està tres 
metres per sota i que també es 
podrà visitar com el fossar de la 
muralla que es convertirà en un 
passeig soterrani. Ara la nova 
data d’inauguració està previs-
ta per a la pròxima primavera 
si no surt un nou entrebanc. 
O les conveniències electorals 
marquen una altra data. Els 
paradistes de fresc, com el Mas-
clans del bacallà, no volen que 
el seu mercat es transformi en 
una llotja de degustació, com ha 
passat amb el Ninot. I tots, ve-
nedors i veïns, refusen la parada 
del bus turístic que està previs-
ta davant del mercat. El model 
Boqueria no el vol ningú.

També estan en peu de guerra 
els veïns de Gràcia per la remo-
delació de l’Abaceria. La platafor-
ma veïnal Gràcia cap on vas acu-
sa l’Institut de Mercats de manca 
de transparència i ha demanat 
empara al Síndic de Greuges i 
que aquest posi fi a l’opacitat de 
l’Institut (veure article dedicat a 
l’Abaceria, pàgina 9).

Enmig d’aquest panorama, 
ha plegat de l’Institut de Mer-
cats el gerent Jordi Torrades 
però no de forma voluntària. A 
mig mandat municipal l’han en-
viat a fer de gerent al districte 
de l’Eixample. Aquest canvi ha 
coincidit amb l’entrada dels so-
cialistes al govern municipal i 
Torrades no ha amagat mai la 
seva militància republicana. “És 
una qüestió de confiança”, expli-
ca en veu baixa un regidor con-
vergent. “A l’Eixample neces-
sitaven un gerent més potent”, 
afegeix un alt càrrec municipal. 
El que ha anat a fer de gerent a 
Mercats és Máximo López, que 
fins ara estava a l’Eixample. 
Això vol dir que López és menys 
potent que Torrades?

Com a gerent de mercats, 
Torrades va sobreviure a tres 
alcaldes i mig mandat de  Co-
lau, i a múltiples regidors. Va 
tenir problemes amb el regidor 
Jordi Williams Carnes -no va 
ser l’únic- i expliquen que fric-
cions amb els sindicats. Segons 
els paradistes, Torrades era una 
persona que baixava a l’arena i 
es podien discutir directament 
amb ell. Coneixia pel nom a la 
millor peixatera de la ciutat -la 
del Ninot- i també els paradis-
tes més llagoters. Era com una 
mena d’alcalde de barri. Però ni 
ell ni l’Institut han volgut ex-
plicar el perquè d’aquest canvi 
a mig mandat. El que sí que ha 
continuat és l’equip directiu que 
va forjar Torrades, fins i tot la 
persona que feia de “poli dolent” 
en les negociacions laborals. 
Diuen que mentre hi ha hagut 
pela llarga era fàcil gestionar 
els mercats. Veurem ara que és 
època de vaques magres.

jOAn lInuxbCn
Obres a la nova seu de l’Institut Municipal de Mercats, al carrer gran de Sant Andreu

Institut, cap on vas?

lLes remodelacions 
han convertit alguns 
mercats en atracció 
turística; mentre els 
paradistes negocien, 
els veïns s’ho miren

2 vIEnE DE lA págInA 4

lEl carácter público 
y la gestión centralizada 
de los mercados permiten 
un margen para potenciar 
su rasgo popular

lEn 1984, con la expasión 
de las grandes superfícies, 
los mercados concentraban 
todavía el 53% del consumo 
alimentario por habitante

E
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CRIStInA pAlOmAR

n dels últims mercats municipals 
sotmès a una remodelació inte-
gral és el de Sant Andreu. El 27 

de juny passat va començar la construc-
ció de les carpes provisionals i l’objectiu 
és que reobri les portes totalment reno-
vat durant el primer semestre del 2019, 
tot i que l’experiència diu que poques 
vegades es compleixen els terminis. Al 
marge del calendari, la seva remodelació 
és una vella reivindicació veïnal perquè 
l’equipament està molt degradat i cau a 

trossos. “El mercat és molt vell i l’exigèn-
cia de renovar-lo i posar-lo al dia ja ve del 
mandat anterior”, explica el president de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant An-
dreu, Santiago Serra.

El mercat de Sant Andreu no és no-
més especial per estar situat en el cor 
d’un dels barris amb més solera de Bar-
celona. El fet d’ubicar-se a l’interior 
de l’emblemàtica plaça Mercadal, una 
plaça porxada i envoltada d’edificis, 
de tenir una coberta de principi del se-
gle XX obra de la Maquinista que s’ha 
de protegir igual que el refugi antiaeri 

que amaga al soterrani, fan que la seva 
transformació no segueixi el patró habi-
tual de les qüestionades remodelacions 
de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB). Per començar, el 
nou mercat tindrà dos edificis -el bloc 
central concentra el producte fresc i el 
Local de Vendes l’oferta no alimentària- 
i no disposarà de supermercat.

Les peculiaritats de la reforma no 
acaben aquí. El volum de l’edifici es re-
baixarà per situar-lo al mateix nivell 
dels blocs del voltant, gran part del seu 
perímetre serà de vidre i també s’apro-
fitarà la remodelació per urbanitzar tot 
l’entorn i pacificar el trànsit. L’obra total 
està pressupostada en uns 9,5 milions 
d’euros i l’operació de cirurgia estètica 
provocarà afectacions al trànsit durant 
uns 18 mesos. Per a Serra, la reforma no 
només farà la vida més fàcil a paradistes 
i clients. “Creiem que el projecte activarà 
l’eix comercial i pacificarà l’entorn”, ex-
plica recordant que el comerç del barri 
està molt tocat pel fort impacte que ha 
provocat la presència de grans superfíci-
es comercials a prop.

Reformes traumàtiques

Com passa sempre, mai plou a gust de 
tothom. Tot i la lectura positiva del pro-
jecte, Serra admet que la remodelació 
també ha provocat crítiques dels comer-
ços del voltant del mercat, que patiran 
les obres i veuran reduïdes les vendes 
durant almenys un any i mig. “Continu-
en estant-hi en contra. Ho estaven abans 
i ho estan ara”, lamenta. Tanmateix, si 
per a algú la reforma d’un mercat públic 

és traumàtica, aquest és el paradista. 
Molts negocis es queden pel camí perquè 
el propi projecte racionalitza i en limita 
l’oferta, perquè no tots poden assumir 
l’extraordinària despesa que suposa el 
canvi o perquè estan a punt de jubilar-se. 
Els que opten per continuar endavant 
han d’assumir la despesa de la carpa i 
part de la reforma, cosa que els obliga a 
endeutar-se durant anys.

Els comerciants de Santa Cateri-
na encara recorden el tràngol que van 
passar durant la reforma del mercat i 
el trasbals que va provocar en el barri. 
“El meu avi ja tenia aquí la parada i la 
remodelació ens va obligar a començar 
de nou”, recorda una de les paradis-
tes. La durada de la reforma tenia una 
previsió de dos anys i mig però es va 
allargar durant més de sis pels conti-
nus endarreriments disparant el pres-
supost. Els propietaris de peixos Arrom 
van haver de fer molts números abans 
de decidir fer el pas. “Molts paradistes 
van rebre una indemnització simbòlica 
per vendre la parada i alguns es van 
haver de buscar la vida de dependents. 
A nosaltres ens van oferir anar a Fort 
Pienc però vam decidir quedar-nos aquí 
i ho celebrem”, asseguren.

Durant aquest 2017 l’Ajuntament de 
Barcelona ha afegit 2,7 milions d’euros 
més als prop de 43 milions d’euros previs-
tos inicialment per impulsar les últimes 
remodelacions dels mercats de Montser-
rat, Carmel i Besós; i obres menors de 
millora en deu mercats més. Durant el 
període 2015-2017 el consistori haurà in-
vertit en la xarxa de mercats municipals 

78.417.119 euros. Cal destacar que dels 
prop de 43 milions d’euros que es gasta-
ran enguany, uns 35 milions es repartei-
xen en cinc grans projectes ja en marxa, 
un d’ells faraònic -Sant Antoni- i un altre 
molt criticat per les entitats veïnals del 
barri -l’Abaceria- Els altres tres són Bon 
Pastor, Vall d’Hebron i Sant Andreu.

L’alt preu de transformar-se per no morir

Un dels principals retrets que es fa a l’Institut de Mercats 
Municipals és la poca cintura que ha demostrat a l’hora de 
dissenyar els milionaris projectes de reforma, on sempre ha 
prioritzat el que marca el Model Barcelona de Remodelació 
deixant en un segon terme les necessitats específiques del barri 
i dels paradistes afectats. Aquest model prima la rendibilitat 
econòmica de la inversió realitzada i això passa per adaptar 
l’oferta comercial, les infraestructures i els serveis a la 
demanda existent encara que el preu a pagar a nivell humà 
sigui molt alt.

Les reformes d’aquests equipaments estan plenes de 
drames personals que s’amaguen darrere un balanç oficial 
d’èxit que busca convertir també els mercats públics en una 

atracció turística més. De fet, no es pot entendre una ciutat 
mediterrània com Barcelona sense els mercats, autèntiques 
àgores d’intercanvi veïnal i cohesió social. La història de la 
Marta Benito és una més que ha quedat a l’oblit. La seva 
família va ser una de les damnificades per la reforma del 
mercat del Clot. Regentaven una petita carnisseria i van 
tancar perquè no podien pagar el cost de la reforma. La 
mare de la Marta es va jubilar, però ella i la seva germana 
es van quedar sense feina. “La remodelació va provocar un 
terratrèmol i molts en vam sortir molt malparats”, recorda. 
A més, en el cas del mercat del Clot, la reforma va coincidir 
amb la construcció del centre comercial Barcelona Glòries i 
això va suposar un pesat llast per recuperar les vendes.

Una altra de les queixes és 
que després de la reforma els 
paradistes apugen els preus 
per intentar compensar la 
inversió feta. Això provoca un 
transvasament de clients cap a 
altres mercats com és el cas de 
la Marta, veïna del Fort Pienc que 
compra a Santa Caterina perquè 
els preus són més ajustats en 
tenir més parades i, per tant, 
més competència. La distribució 
de les parades també ha estat 
qüestionada fins al punt que, 
en el cas dels Encants Vells, 
alguns venedors han denunciat 
reiteradament un tracte privilegiat 
dels membres de la junta per 
obtenir les parades millor situades.

Picabaralles a banda, les 
línies bàsiques d’aquest model 
de remodelació ara qüestionat 
per les entitats veïnals per 
“obsolet” i per respondre a una 
visió “mercantilista” passen 
per la recuperació del valor 
arquitectònic de l’edifici, la 
redefinició de l’oferta comercial 
-un fet que comporta la majoria 
de les vegades la introducció de 
nous operadors que distorsionen el 
comerç del barri-, el soterrament 
de la logística i la promoció 
comercial. Seguint aquest 
esquema s’han modernitzat 
19 dels 39 mercats, però la 
participació veïnal en el disseny 
dels projectes continua sent una 
assignatura pendent.

Pujada de preus 
i traspàs de clients

El mercantilista Model Barcelona de Remodelació

mAnEl SAlA “ullS”
Per a molts paradistes, la remodelació del mercat del Clot va suposar un terratrèmol del que molts en van sortir malparats

lLa reforma d’un mercat 
sempre és traumàtica, 
especialment per als 
paradistes; molts negocis 
es queden pel camí

U
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La Boqueria, el mercat gentrificat
ElOI lAtORRE

he Boqueria is recognized as 
the best market in the world.” 
Així, en anglès i en un to digne 

de guia turística, ho proclama el web de 
l’Ajuntament de Barcelona, en l’apar-
tat dedicat als mercats municipals. El 
consistori fa referència a un rànquing 
elaborat per la CNN l’abril passat, que 
en efecte, situava el popular mercat de 
la Rambla barcelonina al capdavant 
d’un top ten mundial d’espais de venda 
de productes de proximitat. La cadena 
de notícies nord-americana descrivia la 
Boqueria com un lloc ideal per fer “una 
pausa per menjar” i un punt de troba-
da “de pescadors [sic], carnissers, fabri-
cants de formatge, fruiteries, i dotzenes 
de petites xarcuteries especialitzades en 
curats i en pernil espanyol”.

L’efecte CNN no és pas nou. Ja fa 
temps que el mercat històricament cone-
gut com Sant Josep o la Boqueria -Sant 
Josep per l’antic convent de carmelites 
que, un cop incendiat, va donar lloc a 
la plaça porxada on s’hi van començar 
a establir parades de pagesos, a mitjan 
segle XIX- s’ha convertit en referència 
obligada en qualsevol guia turística 
de Barcelona. I només cal fer una vol-
ta ràpida pels porxos i els passadissos 
per observar com l’espai comercial ha 
esdevingut un esquer de turistes amb 

un èxit similar al de la veïna Rambla. 
Segons xifres de Turisme de Barcelona 
de fa ja alguns anys, el mercat atrau 
cada any uns 9 milions de visitants: per 
citar una comparació eloqüent, el doble 
que la Sagrada Família. I en un dia de 
temporada d’estiu, pot arribar a acollir 
unes 40.000 persones. La massificació i 
la manca d’espai físic ha esdevingut un 
problema de seguretat preocupant tant 
per a l’Institut Municipal de Mercats 
com per a l’Associació de Comerciants 
de la Boqueria, sobretot els dissabtes i a 
la part més pròxima a l’accés de la Ram-
bla, quan les visites guiades en grup 
s’han començat a fer habituals.

Però l’enorme afluència de visitants 
forans també ha generat un altre efecte 
igualment palpable en el paisatge visu-
al del mercat: la reorientació de molts 

negocis vers una oferta més pensada 
per al turisme que per a la clientela 
autòctona. I és que cada cop més, els 
menjars preparats per ser consumits 
immediatament, les racions de pernil i 
embotits servides en plats, les delicates-
sen (quan no els dolços o els caramels), 
van substituint el producte fresc venut 
a granel de sempre. El canvi de para-
digma és ben significatiu a la part on 

s’acumulen les tendes de venda de frui-
ta i verdura, on l’oferta de sucs o els 
bricks de fruita tallada per consumir al 
moment han escombrat en bona part les 
piles de pomes, cebes i enciams.

Un informe municipal de la situació 
a la Boqueria presentat al plenari del 
districte de Ciutat Vella ara fa just un 
any posava dades al fenomen. Segons 
aquest document, dels 225 negocis que 

hi ha a la part central del mercat, el 
20% ofereixen producte manufacturat 
per al consum immediat, però tan sols 
deu compten amb llicència oficial de 
restauració, dels quals sis tenen un per-
mís encara provisional atorgat després 
de l’agost de 2016. La tendència, clara-
ment, és a l’augment, ja que el 2011 els 
punts de venda adreçats majoritària-
ment al turisme eren el 14%. Però a la 
zona de fruita i verdures el barem aug-
menta: dels 72 establiments d’aquesta 
especialitat, 26 -és a dir, una tercera 
part- comercialitzaven sucs i fruita pre-
parada. Cal tenir en compte que aques-
tes estadístiques no contemplen la zona 
dels porxos, que disposa d’una associa-
ció de comerciants pròpia i on, des de 
l’any 2011 -arran de l’impacte d’imatge 
d’unes fotos publicades per El País que 
evidenciaven que s’hi exercia la prosti-
tució habitualment-, es va redefinir com 
un àmbit de bars de tapes de disseny 
també molt orientat al turisme, i impul-
sat des del mateix consistori.

Sis generacions de pagesos

Pere Miquel, titular de la fruiteria Cal 
Neguit -que ocupa les parades 250 a 252, 
en la zona de més concentració turística 
del mercat- és una de les veus més críti-
ques amb l’actual model de mercat entre 
els paradistes. Miquel ens explica per-
què, a diferència de molts dels comerços 

amb qui comparteix passadís, no s’ha 
decidit per vendre sucs envasats ni om-
plir la parada de cartells ni reclams en 
anglès. “És la meva aposta, a la família 
som sis generacions de pagesos, del Baix 
Llobregat (explica que originàriament 
tenien terres on ara hi ha el polígon 
Gran Via II, a l’Hospitalet), estem a la 
Boqueria des del 1867. Fem el que sa-
bem fer”. Explica que, gràcies a la venda 
per Internet i el repartiment a domicili 
ha pogut compensar la pèrdua de clien-
tela presencial, que ha estat sostinguda 
durant la darrera dècada, afectada per 
una doble gentrificació: la del barri, que 
n’ha fet fora molts veïns de tota la vida, i 
la del mateix mercat, vist per la cliente-
la barcelonina com un espai hostil a cau-
sa dels ramats de turistes, les terrasses 
i les barres improvisades que col·lapsen 
els corredors.

“Potser sí que som el millor mercat 
del món, però potser no som el millor 
mercat de Barcelona.” Així resumeix 
Pere Miquel aquest canvi de tendència 
del mercat. “Quan es va començar a par-
lar de la crisi dels mercats a causa de les 
grans superfícies, a la Boqueria no tení-
em cap crisi. Teníem el mercat perfecte 
per al comprador. Hi tenies de tot, un 
gran supermercat de producte fresc, de 
proximitat i de la màxima qualitat. I va-
rietat d’oferta per triar i remenar: una 
mateixa varietat de poma, la tenies a 
deu parades diferents i el client decidia. 
Tot això s’ha perdut”, afirma el paradis-
ta. Reconeix també que la coincidència 
de la crisi amb les inacabables obres 
del nou pàrquing del mercat, situat a la 
plaça de la Gardunya, va ser letal per 
a molts compradors, i des que es va in-
augurar l’aparcament, l’any 2013, “s’ha 
notat una recuperació, sobretot de gent 
jove”. Miquel admet que, de vegades, 
té la sensació que els paradistes tradi-
cionals s’estan convertint en una quota 
necessària per mantenir l’epidermis de 
mercat tradicional i que els turistes s’hi 
facin la foto. Una postal, vaja.

l“Potser sí que som el millor 
mercat del món, però 
segurament no som el millor  
de Barcelona”, assegura 
un paradista històric

IgnASI R. REnOm
El mercat de la Boqueria rep més visitants que la Sagrada Família

T

Des de fa temps, des del consistori s’anuncien mesures per 
evitar la pèrdua de personalitat del mercat. L’any 2011, 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona va posar en marxa 
un pla de xoc que entre altres mesures, obligava els paradistes 
(mitjançant sancions, si feia falta) a no vendre productes per 
als quals no estiguessin autoritzats per llicència, a delimitar 
clarament l’espai ocupat més enllà de les parades i una 
política molt restrictiva de llicències d’obres per evitar la 
conversió dels punts de venda en bars-restaurants encoberts. 
L’any 2016 el mateix consistori va admetre que l’estratègia no 
havia funcionat gaire. El febrer passat, la regidoria de Mercats 
va anunciar la posada en marxa d’una eina més potent, en 
forma d’un pla d’usos específic per a la Boqueria (fins ara 
estava considerat com una àrea de tractament especial en 
el pla d’usos de Ciutat Vella). Aquest pla, que compta amb 
un pressupost de 3,5 milions, dels quals 1 milió es preveu 
destinar a l’eliminació de parades mitjançant el rescat de 
concessions, amb l’objectiu d’esponjar el mercat en les zones 
més densificades, i també la pavimentació de tot el recinte i 
la instal·lació de noves sortides de fums. A diferència del que 
s’ha fet amb altres mercats de Barcelona, a la Boqueria, pel 
seu volum, no es planteja una actuació integral que requereixi 
un trasllat provisional de la instal·lació, com s’ha fet amb 

la majoria dels altres mercats. També es volen implementar 
mesures per aturar la venda de productes fora de la llicència.

La regidora de Comerç i Mercats de Barcelona, Montserrat 
Ballarín (PSC), explicava que “no podem permetre abusos 
com que hi hagi parades de fruita amb el 10% de producte 
fresc tradicional, i el 90% de producte elaborat per al consum 
immediat. És clar que hi poden entrar els turistes, però no 
podem permetre que es converteixi en un parc temàtic”. El 
pla d’usos estableix un mínim de producte fresc per a cada 
parada, que varia segons el tipus de producte que es ven. I 
també la contractació d’un equip de tres agents cívics (que ja 
patrullen des de l’abril), dedicats a vetllar perquè els visitants 
no consumeixin menjar fora de les zones delimitades per a 
restauració, i vetllin per evitar les visites guiades de grups 
superiors a quinze persones els divendres i dissabtes. Amb tot, 
paradistes com Pere Miquel, es mostren escèptics amb aquest 
nou pla: “fa molts anys que anuncien mesures però no es fa 
res. Tinc la impressió que, si eliminen parades, a la llarga hi 
haurà més bars i terrasses. Sembla un procés imparable que la 
Boqueria es converteixi en un nou San Miguel”. Es refereix al 
l’històric mercat del centre de Madrid que, ara fa uns deu anys, 
va ser adquirit per un grup privat per reconvertir-lo en una zona 
de tapes de disseny i copes molt popular.

Els paradistes, escèptics amb les mesures municipals

lDesprés de reconèixer que 
l’últim pla de xoc no va 
funcionar, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un pla d’usos 
específic per a la Boqueria
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A l’espera del nou mercat de Sant Antoni
IgnASI FRAnCh

n temps de crack financer, la 
reforma de l’històric mercat de 
Sant Antoni era vista com una 

oportunitat de reactivació del barri. Anys 
després, mentre molts ciutadans viuen 
una crisi crònica, la bombolla immobili-
ària s’ha reactivat a Barcelona. El resul-
tat és la substitució de veïns i botiguers 
a una zona afectada per una dinàmica 
d’especulació i gentrificació. En aquest 
context, la propera reapertura del mercat 
genera algunes inquietuds.

Pep Sala, president de l’Associació de 
Veïns de Sant Antoni, creu que “és cert 
que hi ha un cert temor respecte a l’aper-
tura, però tenim la percepció que hi ha 
més il·lusió que preocupació, cosa que no 
treu que seguim vigilant quants bars hi 
haurà, què es vendrà a les parades, et-
cètera. Cal tenir en compte que, a causa 

del retard en la reobertura, l’entorn s’ha 
degradat, s’han tancat botigues de tota 
la vida i s’ha multiplicat la restauració”. 
L’Ajuntament ratifica la previsió que 
l’obra estigui acabada a l’abril.

Neix Fem Sant Antoni

En els darrers dos anys ha emergit la pla-
taforma Fem Sant Antoni, inquieta vers 
la possibilitat que el nou mercat es con-
verteixi en un agent gentrificador: “Des 
del principi ens van arribar informacions 
sobre la instal·lació d’una parada del bus 
turístic”, recorden. En canvi, a la plata-
forma hi ha una certa tranquil·litat pel 
que fa a la presència del sector de la res-
tauració dins del complex: “Mercats de 
Barcelona ens ha dit que no hi haurà més 
bars i establiments de restauració que els 
que ja tenien concessió d’aquesta activi-
tat a l’antic mercat”.

A parer de Sala, el problema de l’ha-
bitatge s’ha de combatre amb mesures 
en aquest àmbit específic: “Les admi-
nistracions han de fer les lleis i pren-
dre les mesures que calguin per evitar 
l’especulació, però no estem d’acord amb 
què, per no fomentar-la, no s’arreglin les 

coses o no es facin zones verdes”. Des de 
l’Ajuntament, s’assumeix que qualsevol 
reforma pot comportar un efecte gentri-
ficador i s’afirma que “el que cal és fer 
millores, i a la vegada, anticipar-se als 
possibles efectes”.

Sala recorda que la reforma du més 
d’una dècada en marxa i que “el 2008 es 
va aconseguir un cert consens amb els 
veïns i els comerciants, tot i que l’Ajun-
tament anava inicialment per una altra 
banda”. Durant aquelles negociacions, 
Fem Sant Antoni encara no existia, però 
des de la plataforma s’afirma que es 
duen dos anys de contactes amb el dis-
tricte i implicació a les reunions i pro-
cessos participatius. D’aquí l’esperança 
que les seves propostes, recollides en 
debats al carrer amb el veïnat, seran re-
collides finalment.

A llarg de tots aquests anys de refor-
ma, el model de ciutat ha viscut algunes 

transformacions. L’agressiva reforma de 
la Boqueria s’ha convertit en un exem-
ple a no seguir. Per a Sala, el nou mercat 
respectaria les línies bàsiques que van 
defensar els veïns: “Que no fos un centre 
comercial tancat en sí mateix, que es po-
sés valor al patrimoni del barri i que fos 
motor econòmic del comerç de proximi-

tat”. Des del govern municipal es desta-
ca que el mercat està “pensat per donar 
servei als veïns i veïnes. Això no treu 
que estiguem molt atents a l’evolució de 
l’entorn perquè no deixi de complir amb 
la seva funció”.

Un dels aspectes més controvertits de 
la reforma és la inclusió d’una gran su-

perfície comercial que controlarà el grup 
alemany Lidl. Des de Fem Sant Antoni, 
s’addueixen motius múltiples per es-
tar-hi en contra: a parer seu, el mercat 
hauria de prioritzar els aliments de pro-
ductors i agricultors locals, els productes 
no processats ni envasats, i no hauria 
d’acollir una gran superfície que “re-
benta els preus de venda dels aliments” 
i pot ser una competència als paradis-
tes, que són “l’ànima del mercat”. Des 
de l’Ajuntament, en canvi, afirmen que 
està “demostradíssim que tenir una gran 
superfície actua com a pol d’atracció que 
garanteix la viabilitat del mercat. Així ho 
avalen les reformes fetes al llarg de les 
darreres dècades. I els mateixos paradis-
tes la demanen”.

L’Associació de Veïns no manté una 
postura concreta en aquest debat, perquè 
hi ha divisions internes. “Alguns creuen 
que la gran superfície pot distorsionar el 
que és el mercat i altres creuen que pot 

ser necessari per atreure gent més jove. 
En tot cas, hem d’escoltar els paradistes i 
no hem d’oblidar que una de les raons de 
la remodelació és que el mercat s’estava 
morint”, explica Sala.

Al final, tot depèn del veïnat

El futur mercat és ara mateix, un dis-
seny i unes obres en procés que s’acosten 
a la seva finalització. Però la realitat que 
en naixerà també dependrà, en part, de 
l’ús ciutadà. En aquest sentit, Sala con-
sidera que “perquè el mercat sigui popu-
lar, els veïns l’hem de sentir nostre, hem 
d’abastir-nos allà i fer-hi activitats”. 
Fem Sant Antoni parla d’insistir i arre-
mangar-se perquè el barri sigui com els 
seus veïns volen que sigui: “S’ha d’incidir 
en tot plegat. El més important és que 
veiem la necessitat d’apoderar-nos i de 
participar en l’evolució de la vida que te-
nim a la vora”.

E

lLes entitats veïnals han 
lluitat perquè no sigui un 
centre comercial tancat en si 
mateix i que es posi en valor 
el patrimoni del barri

IgnASI R. REnOm
La propera obertura del mercat genera inquietuds entre el veïnat

Durant mesos, els integrants del mercat dominical del llibre de Sant Antoni van 
patir pel seu futur. Semblava que no tornarien a la seva ubicació tradicional, en 
forma de rotllana que envoltava el recinte. Després de moltes tensions, s’ha anat 
trobant una solució. “Volíem tornar al lloc on ens havien promès que tornaríem i 
tenir prou espai per evitar que el mercat es fes massa petit. Ambdues coses s’han 
anat acomplint”, afirma el president de l’Associació Professional del Mercat del 
Llibre Dominical, Joan Mateu.

Mateu avança que el dominical guanyarà “més de trenta metres perquè entri gent 
nova. En volíem molts més, però els mínims s’han acomplert”. L’objectiu és que aquest 
increment compensi que “amb el trasllat al mercat provisional, i amb els anys de 
retards de les obres, s’ha perdut molta gent pel camí que duia gènere molt interessant. 
Ara hem fet una radiografia del que estem venent, hem vist algunes mancances i 
busquem gent que ens aporti el que ens falta”, explica Mateu. El llibreter avança que 
també tenen idees per reforçar el valor cultural del mercat del llibre: “Intentarem 
recuperar les tertúlies literàries de fa cent anys, però al migdia i amb un cafè amb llet”.

El dominical del llibre va trobant un encaix

IgnASI R. REnOm
El futur mercat del llibre guanyarà espai i parades

lUn dels aspectes més 
polèmics de la reforma 
és la construcció d’una 
gran superfície comercial 
controlada pel grup Lidl

lEl context d’especulació 
immobiliària ha enrarit la 
reobertura del mercat; amb 
tot, s’han trobat acords en 
els conflictes més enquistats
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Per un mercat 
de barri, per una 

Abaceria per al veïnat

gRàCIA CAp On vAS

esprés d’anys d’abandonament 
pel que fa al manteniment, ens 
trobem a les portes d’una llarga-

ment promesa remodelació de l’Abaceria. 
Dissenyada per l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona i amb un cost de 33 
milions d’euros, la reforma pretén, entre 
d’altres aspectes, incloure un supermer-
cat i un aparcament en un equipament 
que tindrà fins a tres plantes soterrades. 
Davant d’aquest projecte, Gràcia cap on 
vas i un conjunt d’entitats de la Vila cre-
iem que el veïnat ens hem de plantar i 
dir ben clar:

NO al supermercat: Perquè ja en te-
nim molts. Perquè destrueix el comerç 
de proximitat. Perquè no volem cedir 
1.500 m2 d’un equipament públic, en 
condicions privilegiades, a un únic ope-

rador privat. Perquè no ens agrada el 
model econòmic, laboral i alimentari en 
què es basa.

NO a l’aparcament: Perquè no es pot 
seguir promovent el vehicle privat. Per-
què ens preocupa la nostra salut i volem 
reduir la contaminació. Perquè l’Aba-
ceria es troba en una de les zones amb 
més problemes de mobilitat de Gràcia. 
Perquè ja hi ha molts aparcaments al 
voltant del mercat.

NO a una obra faraònica amb un cost 
de 33 milions d’euros: Perquè és un mal-
baratament de recursos públics. Perquè 
té un alt impacte ambiental. Perquè 
allargarà les obres i perjudicarà el co-
merç de l’entorn. Perquè obliga a l’entra-

da d’un gran operador que contribueixi a 
cobrir la despesa.

NO a un Centre de Distribució Urba-
na per a les mercaderies de tot Gràcia: 
Perquè implica fer una gran construcció. 
Perquè el mercat es troba en una zona ja 
molt congestionada. Perquè hi ha altres 
espais més adequats al districte per cen-
tralitzar la distribució.

SÍ a un mercat de barri i popular: 
Perquè el mercat ha de ser un punt de 
trobada i un element de cohesió de la 

Vila. Perquè no ens podem permetre un 
altre agent gentrificador a Gràcia. Per-
què tothom ha de poder tenir accés a ali-
ments frescos.

SÍ a un mercat basat en els valors de 
la sobirania alimentària: Perquè volem 

consumir productes de proximitat i eco-
lògics. Perquè en un equipament públic 
s’han d’afavorir els petits productors i 
l’economia social. Perquè aquesta és una 
gran oportunitat per apostar per un mo-
del econòmic i alimentari més just, soste-
nible i saludable.

SÍ a la transparència: Perquè tenim 
dret a saber com es desagrega una inver-
sió pública, com s’amortitza i quins són 
els costos de manteniment. Perquè volem 
conèixer a quins acords s’ha arribat amb 
els paradistes.

Certament, el diàleg amb ells ha es-
tat més que difícil. Els reconeixem, com 
no podia ser d’una altra manera, com a 
actors imprescindibles en aquest procés. 
No només pel paper que han de jugar en 
el nou mercat, sinó per tot el coneixement 
que la seva feina ha permès recollir i que 
és molt valuosa per definir un bon projec-

te. Òbviament, veïnat i paradistes com-
partim l’interès perquè l’Abaceria funcio-
ni i sigui un equipament de referència al 
servei de la ciutadania de la Vila.

A tots plegats ens preocupa que 
l’Abaceria es trobi en una situació 
precària, però sobretot que no atragui 
prou compradors entre la gent del bar-
ri i que moltes parades hagin hagut de 
tancar o no s’hagin atorgat llicències 
des de fa anys.

Però tal i com hem exposat, creiem 
que ens cal repensar els mercats i adap-
tar-los, sense renunciar a la seva essèn-
cia de proveir al veïnat de productes 
frescos a preus populars, a l’evolució de 
la societat. És evident que la revitalit-

zació de l’Abaceria i la viabilitat de les 
seves parades ha de ser un dels objec-
tius de la tan esperada reforma, i que 
per assolir-ho és imprescindible que els 
veïns i les veïnes es facin seu el remode-
lat equipament i que, per tant, la seva 
veu sigui escoltada.

El negoci de l’Institut

El projecte de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona (IMMB) es basa en 
el mateix model que replica en cadascu-
na de les seves intervencions des de fa ja 
molts anys, sense tenir en compte ni la 
realitat del lloc on s’implanta ni els rep-
tes socials del moment actual i del futur 
immediat.

Respon, en canvi, a una visió obso-
leta de la ciutat, encara cimentada en 
obres faraòniques pagades entre tots, 
en l’increment de la mobilitat privada 
i en la potenciació de les grans cadenes 
de distribució en detriment del petit co-
merç. Aquest no és el nostre model, però 
sabem que tampoc no va ser el de molts 
de vosaltres d’entrada, i que l’IMMB no 
ha estalviat esforços per vèncer qualse-
vol resistència. Lògic, en això es basa el 
seu negoci.

Ens preocupa en canvi, i molt, que 
amb l’excusa de la remodelació del mer-
cat (3.900 m2) s’estigui promovent una 
obra faraònica (13.400 m2) amb una 
inversió pública desorbitada, 33 mili-
ons d’euros (que paguem tots nosaltres) 
destinada a activitats bones o dolentes, 
però que en tot cas no són imprescindi-
bles per a la necessària remodelació del 
mercat.

Creiem que la millor manera de 
restablir el diàleg entre el veïnat, els 
paradistes i els propietaris de comer-
ços del voltant de l’Abaceria -que es 
veuran profundament afectats per les 
obres- seria que el Districte de Gràcia 
convoqués una audiència pública ex-
traordinària. Des de la voluntat, segur 
que compartida, de posar fil a l’agulla 
a la remodelació.

lEl projecte de l’Institut no 
té en compte ni la realitat 
del lloc on s’implanta ni els 
reptes socials del moment 
actual i del futur immediat

DAnI CODInA
Panoràmica del mercat de l’Abaceria, pendent d’una reforma que no satisfà el teixit veïnal

D

lLa millor manera de 
restablir el diàleg entre 
veïnat i paradistes és que el 
districte de Gràcia convoqui 
una audiència pública 

Cartell per anunciar un debat 
veïnal sobre el futur del mercat 
de l’Abaceria
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AnAïS bARnOlAS

assem el peatge de Mercabarna. 
Som a la ciutat dels aliments, la 
ciutat que mai no dorm. Cada 

mes surten gairebé dues-centes mil tones 
de productes, la majoria frescos, suficients 
per abastir gairebé un milió de persones. 
El complex, fundat durant el franquisme, 
a l’any 1967, està ubicat en un punt es-
tratègic a prop del port i de l’aeroport. Ac-
tualment és de titularitat pública, parti-
cipat principalment per l’Ajuntament de 
Barcelona (50,69%) i l’Estat, a través de 
Mercasa (36,79%). Hi trobem: el Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses, l’Escor-
xador, Mercabarna-flor i el Mercat Cen-
tral del Peix. Disposa de serveis com una 
llar d’infants, 24 bars, una perruqueria, 
guàrdies urbans que controlen el tràfic 
frenètic de camions i carretons- elevadors 
que van amunt i avall.

Disminució de la venda del peix

Fins al 1983 el Mercat Central del Peix va 
estar ubicat al carrer de Wellington de Bar-
celona. Des que el van traslladar a la Zona 
Franca, cada matinada, peixaters, cadenes 
de supermercats i grans superfícies es des-
placen fins allà. Segons la memòria de l’en-
titat del 2016, 70.974 tones de peix i marisc 
es van comercialitzar l’any passat, un 3,2% 
menys que el 2015. Aquesta disminució es 
pot explicar per dos motius. En primer lloc, 
a causa de la crisi econòmica, que des de fa 
anys pateixen les llars. I, en segon lloc, al 
fet que els hàbits de fer les compres hagin 
canviat en les últimes dècades. És a dir, la 
població va a comprar quan surt de la fei-
na, en una hora en què la majoria dels mer-
cats municipals ja han tancat. I, per tant, 
s’opta per adquirir el peix a la parada del 
mateix supermercat.

Al Mercat Central del Peix, el 61% 
del producte prové de Galícia, Catalu-
nya i la cornisa cantàbrica. Hi treballen 
47 empreses majoristes amb 80 punts de 
venda equipats amb sales de manipulació 
per fer les feines d’evisceració ja que, per 

exemple, en el cas de la tonyina, “és molt 
més còmode que les peixateres s’enduguin 
la peça sense cap i desagnada”, explica el 
responsable del Mercat Central del Peix, 
Jordi Defez, que és qui s’encarrega de su-
pervisar el funcionament d’aquest mercat 
i la figura que fa d’enllaç entre Mercabar-
na i els majoristes i els clients.

En aquest pavelló també hi ha 12 punts 
destinats als aplegadors, on les empreses  
preparen les comandes del sector de la 
restauració i els detallistes. Una trentena 
d’empreses del sector del peix i el marisc 
també manipulen, elaboren, envasen i 
distribueixen el producte amb l’objectiu 
de satisfer els encàrrecs dels restaurants, 
hotels i també càterings de companyies de 
creuers i de línies aèries. Ho fan a un altre 
recinte, a la Zona d’Activitats Complemen-
tàries (ZAC) que es troba en un altre espai 
de Mercabarna. En la ZAC es comercialit-
zen 70.000 tones de peix a l’any.

A les 10 de la nit, 50 camions de ma-
joristes aparquen a l’entrada del pavelló 
del Mercat Central del Peix, cadascun 
carregat amb 5 tones de mercaderies. 
Després de la descàrrega, comença la 
venda, cap a les 12 de la nit i està infor-
matitzada. Fins a tres quarts de quatre 
no es pot treure el gènere comprat. Du-
rant l’estona de la venda es viu el frene-
sí entre els treballadors de les empreses 
majoristes que van d’una punta a l’altra 
carregant caixes i cantant els preus als 

detallistes. Els veterinaris de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona compro-
ven que el menjar estigui en bon estat i 
que les etiquetes corresponguin amb el 
producte que hi ha dins les caixes.

A dos quart de vuit, el peix ja està tot 
venut. Defez ens explica que els produc-
tes estrella són el musclo, el salmó i el lluç 
de palangre. “Al salmó se li fan les cates 
per comprovar-ne la qualitat”, explica.

Per saber si un peix és fresc, cal 
fixar-se: en l’ull -que no tingui com un 
tel-, les ganyes -que siguin vermelles- i 
la textura de la carn -que sigui dura-
. En el supòsit que no tingui aquestes 
característiques, no significa que sigui 
dolent, sinó que tindrà un preu inferior. 
De peix, no se’n tira cap, perquè el que no 
és fresc s’utilitza per elaborar pinso per 
alimentar els peixos de les piscifactories.

En el passadís principal hi ha un 
home amb un carretó que ven diaris, re-
vistes i caramels. És el Paco, “una insti-
tució a Mercabarna. Té de tot, fins i tot 
preservatius”, explica en Defez.

Hi ha un frigorífic més gran que és on 
es guarda el peix que s’ha venut abans 
que se l’enduguin i el que ha sobrat. “No 
arriba a estar sota zero graus perquè si 
hi arribés, el marisc es faria malbé”, ex-
plica Defez. Més endavant, entrem en un 
frigorífic- magatzem. Piles de palets de 
peix s’amunteguen ordenats com un joc 

de vaixells, però a 24 graus sota zero. A 
dins, el personal porta abrics apelfats i 
cada cop que surt del magatzem pateix 
els canvis extrems de temperatura.

El debat sobre els horaris

Les jornades dels treballadors del Mercat 
del Peix comencen a la nit. Però alguns, 
com en Defez, comencen més tard: “Lle-
vant-te a les tres de la matinada cada 
dia, el cos fa un canvi, no t’hi habitues, 
no t’hi acostumes però t’hi amolles. Et 

canvia l’humor”. I afegeix: “El dissabte el 
90% aprofitem i quan pleguem ens sacri-
fiquem i no ens anem a dormir fins a la 
nit, així guanyes un dia i pots passar-lo 
amb la família”. I conclou: “Entre un 30% 
i un 40% del personal s’acaba separant. 
És molt complicat compaginar la vida fa-
miliar si la teva parella no és del ram”.

Defez explica que Mercabarna està 
fent un estudi de mercat on participen de-

tallistes, majoristes, grans superfícies, per 
valorar si cal modificar l’horari del mercat 
del peix. Una opció seria que es canviés al 
diürn, tal com va fer el Mercat de les Frui-
tes i Hortalisses el 1988. “Això permetria 
adaptar-se a les necessitats dels consumi-
dors i, per tant, ser més competitius”.

Continuïtat de l’ofici

La majoria dels fills de peixaters no volen 
continuar la professió dels pares, explica 
Defez. Tot i que treballar a Mercabar-
na sigui una opció que moltes persones 
desitgin. Per això, hi ha el programa de 
Beques Mercabarna en què des de 2014 
l’entitat ajuda les empreses perquè con-
tractin persones que es troben fora del 
mercat laboral. L’any passat, les empre-
ses van contractar 17 professionals, 13 
aturats i 4 graduats universitaris.

Un altre projecte que es va dur a ter-
me per primera vegada el 2016 va con-
sistir en ensenyar la professió a exman-
ters i ajudar-los a reinserir-se al mercat 
laboral. Dels 11 alumnes, 8 van aconse-
guir una oferta de treball a l’empresa en 
què van fer les pràctiques. D’aquests, 4 
van regularitzar la seva situació al país 
i la resta estan en procés d’acabar els 
tràmits. El fet que tinguessin sancions, 
justament per la venda ambulant, va di-
ficultar-ne la regulació. És el peix que es 
mossega la cua.

jOAn mOREjón
Activitat al Mercat Central del Peix de Mercabarna, a la Zona Franca

Mercabarna, la ciutat que no dorm

P

lCada mes surten de la Zona 
Franca gairebé dues-centes 
mil tones de productes, la 
majoria frescos, suficients per 
abastir un milió de persones

lTot i que treballar al mercat 
sigui una opció per a moltes 
persones, la majoria dels 
fills dels peixaters no volen 
continuar la professió 

Hem consultat l’hemeroteca i no podem 
marxar sense saber l’opinió de Defez 
sobre les notícies que es van publicar 
el 2015, quan l’Agència Tributària 
va investigar 23 de les empreses que 
treballen al Mercat Central del Peix per 
comercialitzar en negre més de 100 
milions d’euros, és a dir, per vendre 
fora del sistema informatitzat. Aquell 
dia hi va haver un fort desplegament 
policial. “Coneguts em preguntaven 
com podia ser que no se sabés. Des 
de Mercabarna podem controlar les 
entrades i sortides del gènere, però 
no la venda, no podem accedir als 
ordinadors de les empreses”. I fa la 
següent comparació: “És com si llogues 
un pis, l’inquilí et paga les mensualitats, 
però tu no saps què fa a casa seva”.

“No en sabíem res”

jOAn mOREjón
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Un mercat és una ciutat
tOnI RAmOn gRAEllS
arquitecte i activista veïnal

n mercat és una ciutat. Els pas-
sadissos fan de carrers, les pa-
rades, de botigues que se situen 

en parcel·les. I pensant-ho d’aquesta ma-
nera, un mercat, doncs, estaria sotmès a 
les mateixes forces econòmiques ideològi-
ques... que amb visions i interessos con-
tradictoris tensen la ciutat. Prou sabem 
que a Barcelona, tal com està succeint a 
la resta del món urbà capitalista, els bar-
ris d’arrel popular amb un atractiu di-
vers, bé sigui per la seva centralitat, per 
la qualitat del seu espai, per la seva vita-
litat cultural, per la seva identitat, bé per 
tot alhora una mica, o bé per d’altres mo-
tius, estan patint un procés, dit de gen-
trificació per la sociologia anglosaxona, 
d’elitització en paraules més properes, 
que els està transformant socialment.

Un mercat és una ciutat, un barri, 
concentrat en un recinte reduït. El filòsof 
francès Michel Foucault anomenava “he-
terotopies” a una espècie d’utopies cons-
truïdes que, front al caràcter consolador 
d’aquestes, tenien la força de les contra-
diccions que les engendraven. Els mani-
comis i les presons eren, per a Foucault, 
heterotopies de control. Però un parc, un 
teatre o un hospital també constituïen 
espais heterotòpics. Tal vegada un mer-
cat també ho sigui. Un mercat és el reflex 
de la realitat social que l’envolta. La di-
versitat o uniformitat social del barri es 
manifesta a l’interior del mercat en les 
parades, que fonamentalment s’adrecen 
a la població de l’entorn, encara que és 
cert que alguns mercats han atret i mal-
den per atreure gent de tot Barcelona. 
Però, fonamentalment, un mercat és, o 
hauria de ser, un espai públic.

Model ‘d’èxit’ amb costos socials

Un mercat és un lloc de trobada del barri. 
Un espai de sociabilitat. Ens hi trobem 
amb amics i amigues. Coincidim amb 
la clientela habitual de la parada. Esta-
blim una conversa amb la o el paradista. 
Anem al mercat perquè podem triar on 
comprem de l’ampli univers de parades, 
pel preu, per la qualitat del producte, per 
la simpatia de la venedora o el venedor. 
Així, més enllà de la compra d’un produc-
te, en el mercat s’estableixen unes rela-
cions socials que difícilment poden tenir 
lloc en d’altres espais. La densitat, la pro-
ximitat d’establiments, la riquesa de co-
lors de l’espai, la sonoritat, el moviment, 
són alguns dels atractius perceptius d’un 
mercat. A final segle XIX Honoré de Bal-
zac els descriu magníficament a El ventre 
de París, referint-se al mercat central de 
les Halles.

Certament, els mercats municipals de 
Barcelona són el producte d’unes circum-
stàncies històriques, com bé s’explica en 
un altre article d’aquest dossier. Varen 

jugar un paper clau en la satisfacció de 
les necessitats alimentàries de la pobla-
ció de Barcelona, i més en concret, de 
les classes populars, però al llarg de la 
segona meitat del segle XX varen anar 
entrant en decadència. El model de sor-
tida d’aquesta crisi promogut per l’Ins-

titut Municipal de Mercats ha consistit 
essencialment en reduir el nombre de pa-
rades, empobrint la diversitat de l’ofer-
ta, i en hipotecar una part del mercat a 
un supermercat, privatitzant d’aquesta 
manera una part de l’espai públic, amb 
l’argument d’afavorir allò que s’ha ano-

menat “compra única”. Aquest model que 
els seus creadors han batejat “d’èxit” ha 
tingut uns costos socials clars. Ha tingut 
com a perdedores les parades més econò-
miques, que no podien adaptar-se a les 
noves condicions i ha afavorit les para-
des, diguem-ne, “gourmet”.

Els mercats poden ser agents actius 
d’un procés d’elitització o, al contrari, 
espais de cohesió social dels barris po-
pulars. En una Barcelona a la qual els 
interessos econòmics estan abocant des-
mesuradament al negoci turístic, alguns 
mercats s’han convertit en una icona 
d’obligada visita. Si bé la Boqueria és el 
cas extrem de les conseqüències nefastes 

de la conversió d’un mercat on es ven i es 
compra en un espai expositiu. Però la de-
riva manada pels vents de la turistifica-
ció també està conduint la marxa d’altres 
mercats. ¿Quin paper acabarà jugant el 
de Sant Antoni, després de la inversió 
enterrada en la construcció? El mercat 
popular està amenaçat, però un canvi de 
política és possible.

És possible un canvi de política

Els mercats podrien ser uns agents ac-
tius en favor de la sobirania alimentària, 
i no cedir ni un metre quadrat de la seva 
superfície a cadenes de supermercats. 
Oferir productes de proximitat, amb 
l’únic intermediari del paradista entre 
el productor i el consumidor, o a vegades 
de venda directa del productor, ha estat 
un tret que ha caracteritzat l’oferta de 
les parades, tant les de peix com les de 
carn i verdures, i que cal impulsar. Les 
parades de pageses just a l’exterior han 
format part de la imatge dels mercats 
barcelonins, i no s’haurien de perdre, ans 
al contrari, en els mercats nous. Com a 
equipaments públics que són, els mercats 
haurien de potenciar un consum alimen-
tari responsable. No tot s’hauria de poder 
vendre en un mercat.

U

DAnI CODInA / jOAn mOREjón
A dalt, el mercat de l’Abaceria; 
a sota, el de Sagrada Família

lEls mercats haurien 
de complir la seva funció 
d’equipaments públics; 
no tot s’hauria de poder 
vendre al mercat

En els darrers anys els moviments 
ciutadans han vist el potencial cívic 
dels mercats, i els han entès com el 
que són: uns equipaments públics al 
servei de la ciutadania. Han entès que 
la defensa de les arrels populars d’un 
barri front a les polítiques urbanes del 
capitalisme neoliberal, també passava 
per proposar un model de mercat que, 
recollint trets dels mercats tradicionals, 
integrés elements nous procedents del 
pensament ecologista. Avui, cal pensar en 
un model nou de mercat, que aprofitant 
l’arquitectura i les infraestructures 
existents les recicli per bastir un espai 
públic que satisfaci les necessitats 
alimentàries de la població amb productes 
de qualitat i que respectin la natura, 
i alhora sigui una espècie d’àgora 
ciutadana. Un model que un Ajuntament, 
si més no progressista, hauria d’afavorir.

Al servei de la ciutadania
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Mercado y desarrollo local
tOpO SuDAkA
membre d’acció ecologista

unque las primeras noticias se-
guras que tenemos sobre su exis-
tencia sean del siglo X, el mer-

cado ha sido desde siglos antes el centro 
neurálgico de la actividad comercial y el 
principal lugar de abastecimiento de ali-
mentos, atrayendo población y siendo el 
referente de cohesión social.

Los hubo en edificios y al aire libre y, 
como la propia sociedad, han ido cam-
biando a través de los tiempos, destacan-
do, desde mi punto de vista, los hermosos 
mercados modernistas de hierro. Lógica-
mente fueron evolucionando, tanto a nivel 
estético como en su función y desarrollo.

En pro de este supuesto desarrollo, 
que se da en un contexto del capitalismo 
neoliberal globalizado, los mercados han 
sido arrinconados, cuando no abandona-
dos y llevados al borde de su desapari-
ción, no física pero sí en su función primi-
genia social y de desarrollo local.

Cuando el abandono se ha hecho visible 
han comenzado, hace ya muchos años, las 
remodelaciones de los mercados, que han 
logrado que la máxima expresión del sis-
tema capitalista (hasta el momento) se in-
troduzca en el propio espacio del mercado, 

y así nos encontramos con una aberrante 
fórmula de salvación que da como resul-
tado que nos encontremos a las mayores 
marcas de grandes superficies ocupando el 
mayor espacio central dentro de ellos, e in-
cluso que en muchas ocasiones sea más vi-
sible el nombre de la cadena de supermer-
cado que el del mismo en su frontispicio.

Lo barato sale muy caro

En el siglo XX apareció la distribución 
moderna (supermercados, hipermerca-
dos, cadenas de distribución), que cambió 
el qué y el cómo comemos, confundiendo 
marcas con variedad y con calidad. En 
principio pareció una buena solución 
para poner los productos al alcance de 
las personas más desfavorecidas, pero 
se nos olvidó preguntar cómo se llega a 
esos precios y quién paga la diferencia. 
De esta forma nuestro consumo quedó 
al servicio del Mercado (no del mercado 
del que hablamos, sino de esa entele-
quia internacional). Son esas grandes 
superficies las que están colonizando los 
mercados (y las ciudades y pueblos) en 
desmedro de la producción y del pequeño 
comercio local, ambos sectores en peligro 
de extinción en nuestra sociedad. Esto se 
verá agravado con la aprobación de los 
mal llamados Tratados de Libre Comer-
cio, que la Unión Europea está negocian-
do con múltiples países (EEUU, Canadá, 

Singapur, México, Colombia, o bloques 
como Mercosur).

El tema puede llegar a ser aún más 
dramático si tenemos en cuenta que ya 
se están desarrollado (alguna funciona) 
las primeras APP, que al estilo de Uber 
respecto a los taxistas, pueden hacer mu-
cho más daño aún. Estas aplicaciones 
venden el producto como si se mantuvie-
sen los criterios de lo que denominamos 
agroecología y que en realidad solo es 
neocapitalismo vendiendo alimentos de 
producción orgánica, explotando a nues-
tros campesinos, campesinas, ellos sí de 
proximidad.

Las nuevas tecnologías también nos 
amenazan con los supermercados “inte-
ligentes”, con cláusulas de los ya mencio-
nados TLCs y con derechos de propiedad 
solo al alcance de grandes multinaciona-

les. Estos establecimientos nos prome-
ten comprar y salir sin pagar, tan solo 
un chip o una pulsera detecta la compra 
y lo cobra al banco, sin colas, sin espe-
ra y (pequeño detalle) sin cajeras/os y 
con sus precios ajustados a la oferta y 
la demanda al momento. De los low cost 
de producción ni se habla y nuevamente 
aquí no me refiero solo al criterio crema-
tístico, sino también al social, cuyo ba-
lance nunca se hace.

Antes de continuar quiero dejar claro 
que no me considero ludista (al menos no 
ortodoxo). Solo quiero que estas tecnolo-
gías estén al servicio de la humanidad y 
del planeta entero, y no que sigan siendo 
un arma más de dominio de la plutocra-
cia que nos domina.

O sea, que hemos hecho un giro de 180 
grados y el modelo de consumo basado en 

productos locales y de temporada ha sido 
sustituido por una producción industria-
lizada y cada vez más deslocalizada. Ya 
no sabemos quién produce, ni cómo, ni 
quién nos lo vende. Una producción de 
supuestos alimentos kilométricos basada 
en la única lógica del máximo beneficio 
empresarial, que por otra parte se con-
centra en muy pocas manos y con un peso 
importantísimo en la economía mundial, 
pero que nos aleja de la deseable, por im-
prescindible, soberanía alimentaria, e in-
cluso de la tan prometida seguridad ali-
mentaria. Lo que deja en evidencia que 
la segunda no es posible sin la primera.

Pienso que es imprescindible com-
prender todo esto (quedan aún más de-
talles, aunque esto es lo fundamental), 
para entender la imperiosa necesidad 
de volver a dar vida a nuestros merca-
dos municipales, que recuperen su papel 
de centros económicos locales y si fuese 
posible, enmarcados dentro de la filoso-
fía de la economía social y solidaria. Es 
imprescindible junto al pequeño comer-
cio de alimentación, porque es una de las 
puntas que harán posible el retorno a la 
comercialización de productos de proxi-
midad, de temporada y con circuitos cor-
tos de comercialización, a lo que debería 
sumarse que la producción fuese agroeco-

lógica, con sus criterios de sostenibilidad 
económica, social y ecológica.

Para ello es importante la valentía y 
decisión de los representantes políticos 
que concrete políticas que lo hagan posi-
ble, como favorecer la visibilidad en los 
mercados municipales de los puestos de 
productos locales y ecológicos (también 
del pequeño comercio de barrio), facilitar 
y/o ayudar tanto técnicamente como ju-
rídicamente y financieramente, sin des-
cartar un bloque de normativas pactadas 
con el sector y con las organizaciones so-
ciales de cada barrio que hagan posible 
este retorno a sus orígenes.

Pero también es imprescindible lograr 
que la ciudadania lo entienda e interiori-
ce. Es difícil, lo sé, son muchos criterios 
y con muchas variables, pero eso solo 
puede llevarnos a una conclusión. Debe-
mos arremangarnos y trabajar a fondo, 
es una muy bella tarea que no podemos 
dejar de realizar.

Para acabar, me gustaría recordar 
este poema que adjudican al gran Ma-
rio Benedetti: No te rindas, por favor 
no cedas, aunque el frío queme, aun-
que el miedo muerda, aunque el sol se 
esconda y se calle el viento, aún hay 
fuego en tu alma, aún hay vida en tus 
sueños, porque la vida es tuya y tuyo 
también el deseo, porque lo has querido 
y porque te quiero.

A

lNos venden como 
“agroecología” lo que no es 
más que neocapitalismo que 
vende alimentos explotando 
a nuestros campesinos

lFavorecer la visibilidad 
de los productos locales y 
ecológicos o del comercio de 
barrio en los mercados puede 
devolverlos a sus orígenes

jOAn mOREjón
Los productos locales y ecológicos dan sentido al mercado originario
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Biciclot, a pedal 
del Clot al Poblenou

Durant el mes d’octubre, la cooperativa Biciclot, que porta 
30 anys al barri del Clot, ha de culminar el trasllat al carrer 
Pere IV del Poblenou. I ho fa a Can Picó, un edifici històric 
industrial de principis del segle XX

MARC VilloRo

Aquest canvi es produeix en l’any 
del trentè aniversari de Biciclot i 
suposa un nou impuls en la trajec-
tòria d’una entitat que manté l’es-
perit i els eixos de treball seguits 
al llarg d’aquestes tres dècades. 
Com diu Pere Serrasolses, soci de 
Biciclot, “no canvia res, sinó tot el 
contrari. Aquesta instal·lació ens 
dóna 30 anys més per seguir do-
nant-li al pedal i que això creixi, 
perquè l’energia la tenim”.

Les línies de treball són dues: la 
mobilitat en bicicleta adreçada a 
escoles i adults, i la formació me-
cànica, amb una part professional 
i d’inserció sociolaboral i una altra 
amateur, oberta a totes aquelles 
persones que volen adquirir conei-
xements de reparació de la bici. 
“D’una banda, volem promoure 
l’ús de la bicicleta perquè hi hagi 

una millor qualitat de vida i d’aire 
a les ciutats. Com més ciclistes hi 
hagi als carrers millor, i els infants 
són els primers als quals hem d’en-
senyar, i als grans que no ho han 
après, també. I per altra banda, 
hi ha la part tècnica d’inserció, 
de coneixement, que volem posar 
a l’abast de molta gent perquè 
aquesta professió actualment no 
s’ensenya a Espanya. Hauria de ser 
una formació reglada, estem tre-
ballant perquè es reconegui l’ofi-
ci”, explica Serrasolses.

Rehabilitació integral
Can Picó és un edifici que es va 
construir el 1907 per encàrrec de 
l’industrial Miquel Picó i constava 
de magatzem i habitatge. Als anys 
80 s’hi va instal·lar una empresa de 
transports que feia recepció i distri-
bució de paqueteria per tot Catalu-
nya fins que l’any 2007 va passar a 
ser de l’Ajuntament de Barcelona.

Entre 2007 i 2014 l’edifici, que 
està catalogat amb el nivell C, va 
estar abandonat i es va anar dei-
xant. L’any 2015, a finals del man-
dat municipal convergent, es va sig-
nar la cessió -d’ús privatiu- de Can 
Picó a Biciclot en una gestió que ha-
via començat un any abans. Sobre la 
rehabilitació de l’espai, Serrasolses 
afirma que “és integral, hi ha es-

tructures que s’han hagut d’apun-
talar, però s’ha conservat el màxim, 
com la fusteria de les encavallades 
o les teules. La rehabilitació la fa 
Biciclot i hem hagut d’aportar fons 
propis. Amb el nou mandat munici-
pal vam reclamar que el consistori 
ens ajudés també amb l’obra, cosa 
que ha fet a través de subvencions 
per a la rehabilitació de l’edifici. 
Hem pogut cobrir més del 50% del 
cost i l’obra s’ha accelerat”.

L’espai disposa d’una nau in-
dustrial, coberta i de gairebé 600 

m2 de superfície, i un edifici que 
consta de planta baixa -de 200 
m2- i una planta superior de 80 
m2, a més d’una terrassa. L’ober-
tura serà progressiva amb diverses 
fases: a l’octubre s’obre la nau 
industrial, amb una inauguració 
oficial que està prevista al novem-
bre, l’edifici no s’acabarà fins al 
juny de 2018 i, en últim terme, hi 
ha la façana que encara no té una 
data d’inici.

Can Picó és un equipament de 
ciutat i vol esdevenir el que es co-

neix com BiciHub. “El BiciHub en-
cara no està acabat de definir i ha 
de tenir altres espais que puguin 
albergar més entitats. Aquí s’han 
d’apropar altres entitats que tre-
ballen en el sector de la mobilitat 
sostenible, la bicicleta bàsicament, 
per fer un front comú en la defen-
sa de l’aire net, i també en la part 
tècnica que nosaltres encara no es-
tem arribant. Tenim molta trajec-
tòria, contactes, podem ensenyar 
moltes coses, però encara ens en 
falten moltes. Aquest és un espai 

que vol obrir-se, la marca Biciclot 
pren la iniciativa perquè això sigui 
possible, amb unes instal·lacions 
pròpies, però que seran compar-
tides”, comenta Serrasolses. I un 
punt de partida és la col·laboració 
que Biciclot i Bara Bara duran a 
terme a partir de l’estiu vinent 
amb l’obertura de l’edifici. “Ens 
aliem per fer un treball conjunt: 
ells portaran bàsicament el servei 
i la gestió d’un espai de co-treball 
en la planta primera de l’edifici de 
Can Picó”, apunta.

La cooperativa Biciclot es va 
crear l’any 1987, tot i que no es 
va constituir formalment fins al 
1994, amb la necessitat de donar 
serveis als usuaris de la bicicleta. 
Com assegura Serrasolses, “tení-
em una trajectòria prèvia d’haver 
estat en una entitat reivindicativa 
que encara existeix que és Amics 
de la Bici. Pràcticament érem els 

únics que demanàvem que la ciu-
tat es modernitzés i ningú no ens 
feia cas, evidentment”. Creu que 
Barcelona està preparada per al 
nombre de ciclistes que hi ha avui, 
però no pas conscienciada. “No ho 
està, i això no es fa d’un dia per 
l’altre. Però restringir l’espai al 
vehicle privat és una urgència que 
no pot esperar”.

biCiClot
Promoció d’alumnes que acaben un curs bàsic per aprendre a anar en bici. A dalt, taller de manteniment

lBiciclot s’ha integrat 
a l’entorn social 
sense perdre de vista 
la militància i la 
consciència ecologista

La Taula Eix Pere IV, de la qual Biciclot en forma part, es 
va constituir el 28 de maig de 2014 i és un fòrum ciutadà de 
debat i proposta que va sorgir per tal de revitalitzar social 
i econòmicament aquest eix del Poblenou amb projectes 
d’economia social, intervencions en el paisatge urbà, la 
recuperació del patrimoni industrial i la seva transformació 
urbanística. Segons Pere Serrasolses, “a l’eix Pere IV 
tothom hi tenia els ulls posats en què el canvi que s’havia 
de fer anés a una ‘mentalitat de 22@ més hotels’, per dir-
ho d’una manera. I ara el canvi és a l’inrevés: promoure 
habitatge, la rehabilitació dels espais industrials per 
acostar-los a l’economia social, i pacificar-lo, perquè ha estat 
un carrer maltractat a nivell de via ràpida en molts trams 
d’entrada i sortida de Barcelona”.

Can Picó, exemple de la 
recuperació de Pere IV

biCiClot

lDes de l’entitat es 
treballa per reforçar 
l’ús responsable de 
la bici i també la seva 
cura i manteniment
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JESúS MARtínEz

Ella gira sobre sí misma capeando 
con los vuelos de su falda de fino 
encaje.

Él la rodea agitando su sombre-
ro de paja en un intento indisimu-
lado de poseerla.

Ella se aparta, descalza, y hace 
ver que le busca, pero le rechaza.

Él, vestido de chalán con fajín 
huertano, se acopla a su cintura, 
acariciándola apenas.

Ella, de blanca novia huan-
chaquera, marca sus rasgos vi-
rreinales, pomposa y largamente 
coqueta, como pidiéndole: “Si me 
quieres, gáname”.

Él, con el traje de fiesta, mue-
ve el pañuelo blanco al ritmo de 
sus pasos, temblando los dos por 
el mismo amor.

A los tres minutos acaba la 
marinera norteña Trujillo de mis 
amores.

Acto seguido, él y ella se toman 
una Fanta.

En el local de la Associació de 
Veïns de Sant Andreu Nord-Tra-
muntana, en el Passeig de Torres 
i Bages, 105, él -andino, bizarro y 
moreno- y ella -dulce, linda y des-
pierta- se podrían comer a besos. 
Pero solo están jugando. Él y ella, 
unos críos, forman parte de la aso-
ciación cultural peruana Hanan Pa-
cha, el paraíso en la mitología inca 
(“Jardín del cielo”). Él, Xavi Ogños 
(Barcelona, 2004), lleva bailando 
año y medio. Y él habla de ella: “Ha 
mejorado mucho en todo este tiem-
po”. Ella, Douae Barradah (Tánger, 
Marruecos, 2005), lleva bailando 
desde enero de este año. Ella habla 
de él: “Le miro y me enseña”.

La madre de Douae, Fátima Za-
hralarsa (Rabat, 1987), casada con 
el limeño John Huaman (1980), ex-
plica por qué se le ocurrió apuntar 

a su hija a una especie de casal de 
barri para aprender el baile nacio-
nal de la República del Perú: “Vi 
que aquí los niños se divertían. Yo 
vivo a un paso, y matriculé a mi 
hija, que lo hace muy bien”.

A Douae (se pronuncia Dúa) le 
gusta bailar descalza, y a su ma-
nera ha hecho suyos los compases 
de la costa peruana, cuyo eco se 
pierde en los cortejos y los galan-
teos y los suspiros de las colonias 
del siglo XIX. “Sé que representa 
una historia de amor y que el chico 
intenta enamorar a la chica”, re-
sume a su manera Douae.

Los dos, él, Xavi, y ella, Douae, 
atienden a las lecciones de su pro-
fesor, Federico Torres (Lima, 1980), 
profesional de la escuela Baila 
Conmigo. “Enseño a los chavales 
la cultura y las tradiciones típicas 
de Perú. La marinera es un baile en 
pareja, y es un momento de fiesta: 
dos personas que empiezan a co-
nocerse y que se llegan el uno al 
otro, se acercan bailando, con pa-
sos cadenciosos. Y hay un momento 

intenso en el que se compenetran y 
los dos coordinan sus movimientos. 
Pero no hay tacto, solo roce”, des-
cribe con minuciosidad no exenta 
de arrebato. “Es un enamoramien-
to, dulzón y con encanto.”

Los fines de semana ensayan en 
el local de la Associació de Veïns, 
cuya cuota es de un euro por mes, 
y están inscritos una quincena de 
niños, de los 5 a los 14 años. Prime-
ro reciben las enseñanzas básicas 
de los pasos, y después, para per-
feccionar y formar su estilo parti-
cular, se busca el apoyo de otros 
profesionales como Jhoan Morgan 
(actual campeón de marinera en 
Barcelona), Federico Torres y Lesly 
Gaona (reina del primer concurso 
de academias de marinera).

En los estantes de la asociación, 
pegatinas de la manifestación #Bc-
nNoEstaEnVenda, del 10 de junio 
(“Habitatge per a totes!”); propa-
ganda del colectivo Marea Blanca 
en defensa de la sanidad pública 
(“no podem aguantar més la situa-
ció a la que ha arribat el nostre 

El abrazo eterno
CRóniCA dE lA intEgRACión dE loS REfugiAdoS En bARCElonA

MARC JAViERRE
Ensayo en el local de la AV de Sant Andreu-Nord Tramuntana

lManuj, refugiado indio 
residente en la Casa 
Bloc, se acercó un 
día interesado por las 
actividades del barrio

MARiA fAVà

La gitana simpàtica del mercat de 
la Unió del Poblenou, la que a ve-
gades ven calces i altres dies mit-
jons, avui té una oferta especial. 
De la pitrera s’ha tret un paquet 
de T-10. Falses. Com un “duro se-
villano”. Una, cinc euros, tres, deu 
euros. “Y si no le funcionan, ya me 
conoce, ya sabe dónde estoy, ven-
ga que se las canvio”. Després de 
comprar-ne una, només una, vaig 
telefonar a TMB (Transports Metro-
politans de Barcelona). Em van dir 
que això era cosa de AMT (Autoritat 
Metropolitana dels Transport) i que 
anés als Mossos a denunciar-ho. 
Però jo no vull putejar la meva gi-
tana ni vull perdre tot el matí fent 
cua a la comissaria.

De targetes falses en podeu 
trobar a altres mercats. En el del 
Galvany, no. Però trobareu una 
gran oferta en el mercat domini-
cal de la Zona Franca. Una fun-
cionaria municipal, que va estar 
anys destinada en aquell distric-
te, diu que la Zona Franca és el 
niu de la serp. Com era d’espe-
rar, les gitanes dels mercats 
son només els camells petitons. 
Aquesta funcionària afirma, sense 

embuts, que el mal surt de dins 
de TMB. Ho neguen de pla tres 
treballadors del metro, que com 
a la funcionària, mantindrem en 
l’anonimat. A l’empresa no se li 
pot fer ni la pregunta.

Un cobrador del metro ja jubi-
lat va denunciar un macarra que 
xulejava de passar cada matí per 
l’estació del Besòs (de la línia gro-
ga) amb targetes falses. Diu que 

la companyia va respondre bé i a 
canvi d’haver estat valent, li va 
concedir el període les vacances 
quan a ell li va convenir.

Una altra treballadora del me-
tro encara en actiu explica què 
passa quan una àvia va a la taqui-
lla -això quan hi ha algú darrere 
del vidre- i diu que la targeta no 
li funciona. “Senyora, aquesta 
targeta és falsa”. “Doncs me l’ha 

comprat la meva néta” replica la 
iaia. La targeta és requisada pel 
funcionari i no sabrem mai si la 
néta va cisar a l’àvia o l’àvia és 
massa espavilada.

Las targetes falses acostumen 
a tenir una banda magnètica mal-
destra i a partir del quart o cinquè 
viatge fallen i aleshores és quan la 
iaia del paràgraf anterior va a la 
taquilla i la trinquen.

“Jo m’he trobat aquí, en 
aquesta parada de Poblenou, amb 
paios que porten targetes falses 
per valor de 300 euros. Però no 
se’ls pot acusar de robatori si no 

superen els 400 euros”, em diu un 
dels soferts revisors de TMB que 
des de uns anys van en colla i pro-
tegits per personal de seguretat 
per evitar ser agredits. Li ensenyo 
la meva targeta falsa i un company 
la passa per la seva màquina de 
mà. No poden detectar si és falsa 
o autèntica. “Perquè vostè encara 
no l’ha validada”, al·leguen. Però 
aquesta versió no coincideix amb 
un conductor de metro en actiu 
que assegura que les màquines 
dels inspectors no les poden de-
tectar encara que les targetes es-
tiguin validades. Tant aquest com 

els revisors expliquen que les tar-
getes falses també es poden com-
prar en alguns estancs. (Psss... si 
et coneixen).

El frau fa anys i panys que dura. 
Quin percentatge representa sobre 
el total de bitllet pagats com Déu 
mana? No ho sabem. TMB i l’AMT 
diuen que no poden (potser no 
volen) avaluar-ho. TMB passa la 
pilota a AMT i viceversa. L’agost 
del 2014, els Mossos van detenir a 
Esplugues de Llobregat quatre per-
sones d’una banda de falsificadors. 
S’estima que havien fet un negoci 
per valor de 58.985 euros.

En els últims dos anys i segons 
dades de les companyies, han es-
tat oberts 115 procediments per 
targetes falsificades. Segons la 
legislació, la multa per falsificar 
targetes pot arribar a 3.000 euros i 
a un any de presó. No s’ha fet pú-
blica la resolució d’aquests proce-
diments i no sabem si s’han arribat 
a imposar les penes previstes.

Aquest any havia d’entrar en 
funcionament una nova targeta 
amb xip que hauria de ser més 
difícil de falsificar. Però quan fal-
ten nomes tres mesos per acabar 
l’any encara no se sap res de la 
nova targeta.

sistema sanitari públic després de 
les retallades”) y publicidad de la 
empresa de paquetería Colibrí Ex-
press (“recogemos su caja en su 
domicilio”).

El 19 de septiembre del 2015, 
se fundó Hanan Pacha, por inicia-
tiva de Jordi Ogños (Barcelona, 
1996) y de María Virginia Chávez, 
Vicky (Lima, 1972).

“Añorábamos la alegría y el ca-
riño que proyectan los bailes de 
enamoramiento peruano como el 
huayno, la marinera, el festejo y 
la saya, e invitamos a la asociación 
a familias de distintas nacionalida-
des, como Boris Benito, Yuvi Anice-
to y los Ogños. Aquí hay personas 
de Perú, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Ucrania, China…”, dice Vicky.

Por su parte, Jordi Ogños des-
cribe la marinera de esta forma: 
“Es un baile muy colorido, con mu-
cha alegría, y sirve para integrar 
a todos”.

En setiembre del 2016, se 
acercó a Hanan Pachá el refugiado 
indio Manuj, residente en la Casa 
Bloc, en la esquina de la calle 
Residència con Lanzarote, en las 
“viviendas obreras” de los años 

treinta del Grupo de Arquitec-
tos y Técnicos Españoles para el 
Progreso de la Arquitectura Con-
temporánea (GATEPAC). Las casas 
de GATEPAC, en Sant Andreu, han 
sido habilitadas para acoger a los 
pocos refugiados a los que se les 
ha permitido llegar a Barcelona. 
Les vigilan, monitorizan y custo-
dian representantes de Creu Roja 
Catalunya (“Obre els ulls”), de 
la Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat (CEAR, “¿Busca informa-
ción sobre el proceso de asilo?”) 
y de la Associació Comissió Ca-

tòlica Espanyola de Migració (AC-
CEM, “#ConLxsRefugiadxs”). En la 
puerta del bloque de cinco plan-
tas: “Entrada autoritzada només 
a residents i professionals de Creu 
Roja, CEAR y ACCEM”.

“Pues, Manuj quería saber 
qué actividades se hacían en el 
barrio, y sintió curiosidad al ver 
los ensayos de los niños. Nos dijo 
que hacía poco que había llega-
do, como refugiado por un pro-
blema de castas. Nos trajo a sus 
hijas, A y Av, de diez años, para 
que bailaran con nosotros”, ex-
plica Vicky, una de las madres 
de la entidad. “Las dos niñas se 
lo pasaban muy bien, eran muy 
cariñosas. Y yo soy mucho de 
abrazos, y recuerdo que cuando 
las abracé, ese primer abrazo fue 
un abrazo eterno, porque no se 
querían soltar. Para nosotros, el 
baile de la marinera es una excu-
sa para que se unan las familias y 
para que los niños se conozcan y 
crezcan con actitudes, valores y 
fuerza personal.”

La hija de Vicky, Marinés (9 
años), abre los pliegues bordados 
de su falda abombada, ese polisón 
de nardos lorquiano. Tanto ella 
como su pareja de baile, Arón (8 
años), de cuyo cuello cuelga el 
escapulario con la virgen de La 
Mercè, se acuerdan de las niñas 
indias. “Aprendían muy rápido 
y se coordinaban bien, eran muy 
divertidas”, afirman. Marinés y 
Arón, subcampeones de España en 
la categoría novel de marinera, las 
echan de menos. Este abril, la fa-
milia se trasladó a Igualada.

Un día, Marinés, que calza una 
talla 34, le pidió a su madre unos 
zapatos de la talla 31.

-¿Para qué? -le preguntó Vicky.
-Porque una de las niñas indias ha 

rajado la punta de sus zapatos para 
sacar los dedos, le van pequeños.

En el grupo de wazap de Hanan 
Pacha, María Virginia Chávez, Vic-
ky, lanzó una petición: “¿Alguien 
tiene zapatitos del número 31?”. 

Al día siguiente, juntaron un 
capazo con diez pares de zapatitos 
para las refugiadas.

El frau nostre de cada dia

lTMB i ATM diuen que 
no poden avaluar quin 
percentatge representa 
sobre el total de bitllets 
pagats “com Déu mana”
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me, la postguerra va veure definiti-
vament consolidada en el gust po-
pular la copla, que ja abans de la 
guerra havia començat a guanyar 
terreny en les preferències del pú-
blic. Amb les seves lletres escapis-
tes d’amors impossibles, cavalls i 
punyals, la copla feia a través de la 
ràdio una mica més lleuger i acolo-
rit l’ambient dels celoberts. La co-
pla, que forma part de l’educació 
sentimental de grans creadors de 
cançons, barcelonins de soca-rel 
com Joan Manuel Serrat i Sisa, va 
ser tolerada i instrumentalitzada 
pel poder, que la veia com a certa 
vàlvula d’escapament, una manera 
de permetre que la població ofe-
gada en l’autarquia i l’aïllament 
cultural tingués accés a un mínim 
de fantasia. Va ser Manuel Vázquez 
Montalbán, tot un especialista en 
disseccionar la cultura popular, qui 
va saber veure-hi aquest valor.

De manera que l’entrada fran-
quista a Barcelona, que provoca 
que Pau Casals i tants altres músics 
i poetes magnífics marxin a l’exi-
li, deixa la copla sense rival a ulls 
de les autoritats. La picardia del 
cuplet i les varietats del Paral·lel 
s’ensorren. El jazz, tot i comptar 
amb extraordinàries cantants com 
Rina Celi, popularíssima en la Bar-
celona dels anys quaranta, no dei-
xarà de ser vista com una música 
estrangeritzant, degenerada i ‘poc 

espanyola’. Però, com que l’auto-
ritarisme sospita de tot, tampoc la 
copla va escapar-se de les inquisi-
cions i el control ideològic. La van 
aplicar a Ojos verdes, joia de la 
copla que, segons diuen, el poe-
ta Rafael de León va ensenyar en 
algun moment dels anys trenta a 
Lorca i el cantant Miguel de Molina 
a l’Hotel Oriente de la Rambla. El 
mateix hotel on, uns anys abans, 
Enrique Cadícamo havia escrit el 
tango Anclao en París perquè el 
cantés l’etern Carlos Gardel.

La segona entrega de la sèrie “Un segle de cançons populars a Barcelona”, referida 
als anys del franquisme, l’escrivim en un context de repressió en què la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil acaven d’atonyinar a tort i a dret, repartint estopa 
entre ciutadans pacífics. Però la música, avui com abans, sempre reneix: com més 
forta és la repressió, més fortes són les ganes de respirar

Paranoia i repressió
JoRdi MARtí

Escric el segon capítol de la sèrie 
sobre un segle de cançons a Bar-
celona en un diumenge d’octubre 
en què la repressió s’ha estès per 
Catalunya. La Policia Nacional es-
panyola i la Guàrdia Civil han ato-
nyinat a tort i a dret, repartint 
estopa indiscriminadament entre 
ciutadans pacífics. Com tanta al-
tra gent en tants altres llocs, a les 
Corts molts veïns s’han passat la 
nit i el dia blindant l’Institut de la 
Maternitat amb els seus cossos. A la 
tarda, el Barça ha jugat partit de 
lliga, al costat i a porta tancada. 
Han salvat sis miserables punts i als 
aficionats que no són turistes els 
han omplert de vergonya. De nit 
arribo a casa i penso: “es pot es-
criure sobre velles cançons enmig 
d’aquest ambient?”. La resposta és 
que sí, perquè de fet estem parlant 
del mateix. En molts moments, la 
música ha aixecat l’ànim de la gent 

que mirava de votar als barris men-
tre esperaven l’arribada de la poli. 
I la música oferia petites escletxes 
d’aire quan, fa encara no vuitanta 
anys, l’arribada del franquisme a 
Barcelona per la Diagonal va omplir 
l’aire de negror, repressió i opres-
sió. El franquisme que va emmudir 
tantíssima música i que torna cícli-
cament a escampar-se pels nostres 
carrers amb el seu alè pestilent.

El capítol anterior el vam tan-
car amb Joan Viladomat, autor 
de grans èxits de l’època daura-
da del cuplet barceloní, que va 
morir amargat el 19 de desembre 

A dalt, recopilatori de la popular 
cantant de jazz Rina Celi. 
A baix, portada del llibre en 
el qual Vázquez Montalbán fa 
un repàs a la cultura popular 
viscuda en primera persona

En els darrers anys de la Guerra Civil, Ojos verdes 
va ser a la Península Ibérica el que Lili Marleen 
seria a Europa uns anys després. Miguel de Molina 
la cantava a la Barcelona republicana, mentre que 
Concha Piquer la interpretava a la Sevilla franquista. 
Acabada la guerra, mentre Miguel de Molina ha 
d’exiliar-se a Buenos Aires, la Piquer es converteix 
en la reina de la copla amb cançons com Tatuaje o El 
romance de la otra. I segueix cantant Ojos verdes, tot 
i que ha de pagar multes per fer-ho, ja que la lletra 
parla, més o menys veladament, d’una prostituta 
que s’enamora d’un home i no li vol cobrar. Així de 
fortes podien arribar a ser les lletres de la copla, 
històries de dones perdudes que tanmateix eren prou 
allunyades de la realitat social d’aquells temps. Prou 
allunyades com perquè el poder no hi veiés un perill 
gaire greu per al seu discurs oficial, sinó més aviat 
unes molles, el trist consol dels derrotats enmig del 
franquisme, la paranoia i la repressió.

lEl jazz, tot i comptar 
amb extraordinàries i 
populars cantants com 
Rina Celi, era vist com 
una música degenerada

La ‘Lili Marleen’ de 
la Península Ibèrica

de 1940 a la ciutat, en plena pos-
guerra i campanya de la por. Però 
la música sempre reneix: com més 
forta és la repressió, més fortes 
són les ganes de respirar. Per les 
mateixes dates en què va morir 
Viladomat va arribar a Barcelona 
el mallorquí Bonet de Sant Pere 
-Bonet de San Pedro als discos i la 
ràdio-, destinat a ostentar el títol 
popular de Marquès de l’Ensaima-
da i portador d’una modernitat 

insòlita. Multinstrumentista avesat 
en el jazz, com a cantant al cap-
davant de Los Siete de Palma va 
tenir un èxit massiu. El seu fox-
trot Raska-yú va ser tot un hit que 
no només feia vibrar les sales de 
ball, sinó que va inaugurar la llarga 
llista de cançons idònies perquè el 
poble fes dobles lectures crítiques 
i, en conseqüència, perquè actués 
la censura, sempre ben disposada 
a la paranoia i la repressió.

La lletra de Rasca-yú era 
aparentment innòcua, naïf com el 
Piolín: “Rasca-yú cuando mueras 
qué harás tú / tú serás un cadáver 
nada más…”... Però la imaginació 
és poderosa i més d’un va imaginar 
en sentir aquella cançó plena de 
swing que aquell cadàver podia 
ser el del Caudillo… fins i tot diuen 
les cròniques que aquesta cançó 
va protagonitzar el primer acte 
antifranquista de certa rellevància 
a Barcelona. Totes les projeccions 
cinematogràfiques s’acabaven 
amb el retrat de Franco projectat 
a la pantalla mentre sonava el 
Cara al sol, que els espectadors 
havien de cantar solemnement 
dempeus. I sembla que el 1943, en 
un cine barceloní, per error o no, 
va començar a sonar el Rasca-yú. 
L’impacte entre el públic escoltant 
aquesta alegre melodia mentre 
apareixia en pantalla l’agre 
retrat del senyoret del bigoti 
devia ser important. La cançó 
no només es va llegir en clau de 
crítiques al dictador, perquè a les 
autoritats eclesiàstiques tampoc 
no els va agradar la seva tornada 
descreguda, que podia arribar a 
posar en dubte l’existència del 
més enllà, del Cel i de l’Infern. 
Sempre la paranoia i la repressió 
emboirant les ments autoritàries…

Coples i vàlvules d’escapament
Coincidint amb la gran aixafada de 
guitarra que va suposar el franquis-

Retrat i disc de “grans èxits” 
de Bonet de Sant Pere, autor 
de la popular cançó Raska-yú

lEn sentir la cançó 
‘Raska-yú’, més d’un 
va imaginar que aquell 
cadàver podia ser 
el del Caudillo

Conxita Piquer



CARRER146 octubre 2017 CARRERS 16

Joan Colom, el gran fotógrafo 
de los bajos fondos de Barcelona
JoRgE RibAltA

Joan Colom falleció el pasado 
3 de septiembre a los 96 años. 
Había empezado a fotografiar en 
las calles del Barrio Chino hacia 
1960. Aficionado a la fotografía 
y salonista desde un par de años 
antes, Colom encontró una mane-
ra de tomar imágenes clandesti-
namente, sin mirar por el visor, 
con la cámara semioculta en la 
mano y disparando por debajo de 
la cintura. Su reportaje de la vida 
popular y el entorno de la pros-
titución en las calles del Barrio 
Chino de Barcelona, expuesto por 
primera vez en 1961 y publicado 
en un libro con texto de Camilo 
José Cela en 1964, Izas, rabizas 
y colipopterras, se ha convertido 
en una de las obras maestras de 
la fotografía española del siglo XX 
y en uno de los iconos de la Bar-
celona moderna. Su virtuosismo 

para captar la espontaneidad de 
la vida cotidiana de la gente co-
mún permanece insuperado.

Colom perteneció a una ge-
neración de fotógrafos españoles 

que, en la segunda mitad de los 
años cincuenta, renovaron el am-
biente. El gran crítico fotográfico 
de esa generación, Josep Maria 
Casademont, se refirió a ese mo-
mento como la “nueva vanguar-
dia”, que se había iniciado en 
1957 con una exposición emble-
mática de Terré, Miserachs y Ma-

sats. Con su fotografía humanista, 
dinámica y secuenciada como el 
cine, Colom representaba la cul-
minación de ese movimiento. “El 
mejor reportero gráfico de todos 

los tiempos en España”, dijo de él 
Casademont.

Afectado por un escándalo 
provocado por una de las mujeres 
que aparecían en el libro, Colom 
se apartó de la fotografía en 1964. 
Se mantuvo apartado durante dos 
décadas y en los noventa volvió a 
las calles que había fotografiado 
durante la dictadura. Pero ahora 
el entorno era otro, el de la era 
post-olímpica, del turismo y la 
gentrificación. Sus últimas foto-
grafías son de 2010.

Fue a finales de los noventa 
cuando su obra empezó a ser re-
cuperada. En 1999 el MNAC recons-
truyó su importante exposición de 
la Sala Aixelà de 1961 y en 2002 
recibió el Premio Nacional de Foto-
grafía otorgado por el Ministerio de 
Cultura. Desde entonces su reco-
nocimiento como figura central en 
la cultura fotográfica española no 
ha dejado de crecer. En 2012 el ar-

tista donó su archivo al MNAC, que 
se presentó en una gran y defini-
tiva retrospectiva en diciembre de 
2013, titulada Jo faig el carrer, y 
que incluía el trabajo tardío, hasta 
entonces prácticamente inédito.

El conjunto de la obra de Co-
lom constituye uno de los mejores 
documentos para una historia de 
la vida pública de las clases po-
pulares en la Rambla y el Barrio 
Chino de Barcelona a lo largo de 
los últimos cincuenta años, en el 
periodo central de la dictadura de 
Franco y en la época neoliberal del 
turismo de masas. Es también una 
historia de la visibilidad del co-
mercio sexual y su legislación en el 
Barrio Chino, entre el decreto abo-
licionista de Franco de 1956 (que 
comportó el fin de los burdeles y 
la irrupción de la prostitución en 
la calle) y la ordenanza del civismo 
del Ayuntamiento de Barcelona de 
diciembre de 2005.

lSu trabajo sobre la vida 
en las calles del barrio 
Chino es una de las 
obras maestras de la 
fotografía del siglo XX

Onomatopeya 
no se ha ido

Adéu, Rai

AlfonSo lópEz

Apreciado Rai.
Me ha llamado el Naya y me lo 

ha dicho. Te has ido.
Últimamente cuando me llama 

Andrés tiemblo, porque los calenda-
rios biológicos se muestran un tanto 
implacables. Te has ido tú también.

No es que fuéramos grandes 
amigos, pero entre nosotros siem-
pre existió un respeto por el com-
pañero y por su trabajo profesio-
nal, pero también, y sobre todo, 
por ser cómplices. Por haber com-
partido momentos históricos y de-
seos desde perspectivas que, aun-
que no coincidiesen del todo en el 
camino político, sí coincidían en lo 
esencial. Te has ido y lo siento.

Onomatopeya y el Equipo Bu-
tifarra! estuvimos donde tenía-
mos que estar y al lado de quien 
se debía estar. No sé por qué no 
llegamos a hacer alguna cosa jun-
tos, pero estábamos al lado. Tus 
dibujos, esa capacidad para la 
composición... Tuviste momentos, 

en equipo o en solitario, de una 
plasticidad exquisita, ese toque 
pop... tan definitorio de un mo-
mento artístico. Enorme lector, 
tenías tantos libros, tantos o más 
que yo tebeos. Maniáticos recolec-
tores de papel. En apariencia hoy 
seres extraños, pero no. Un cartel 
de Onomatopeya se debe mirar y 
tocar en un lienzo de papel, en 
toda su extensión, ah, y a ser posi-
ble, se debe oler la tinta.

Eras un fan del Equipo Butifar-
ra! y lo demostraste en más de 
una ocasión con hechos concretos. 
Ojalá yo hubiera tenido la ocasión 
de haber correspondido por un 
igual. Pero te has ido.

Lo curioso de ser ateos es que 
cuando te despides en un final y 
dices hasta luego, no te lo acabas 
de creer, claro. Pero hay veces que 
nos equivocamos. Porque a pesar 
de todo, nosotros, sí, nosotros, so-
mos unos jodidos privilegiados y no 
nos acabamos de marchar. Onoma-
topeya no se ha ido.

Un abrazo.

Equip dE CARRER

Des de Carrer lamentem profunda-
ment la mort del company Rai Fer-
rer, periodista i il·lustrador, fun-
dador del col·lectiu Onomatopeya 
i col·laborador de la revista de la 
Favb des dels seus inicis.

Amic entranyable, persona ten-
dra i lliure, àcrata de cor, ens va 
regalar portades inoblidables, com 
les dedicades a Josep M. Huertas 
Claveria, José Agustín Goytisolo, 

Ferrer i Guàrdia i la Setmana Trà-
gica o el mercat del Born.

“El Rai” sempre tenia una pa-
raula, un correu, un comentari per 
als carrerones; es llegia la revista 
de dalt a baix, ens animava a con-
tinuar sense estalviar la crítica ni 
perdre mai el sentit de l’humor. 
Testimoni durant dècades dels 
avatars culturals d’una ciutat que 
estimava i patia, va ser d’aquelles 
persones que t’ajuden a estimar la 
vida. No t’oblidarem, company.

AlbERto SAnAguStín
Rai Ferrer a la presentació de l’exposició “40 efemérides”, al casal 
de barri de Prosperitat ara fa un any

Portades que Rai Ferrer va fer per 
a Carrer dedicades a la Setmana 
Tràgica, el mercat del Born 
i el llegat de Huertas Claveria




