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Els motius d’una exposició 
Barcelona-Madrid

Eva Fernández
Presidenta de la FAVB

El Saló del Tinell del Museu d’Història de Barcelona, «ocupat» pels veïns i veïnes a la presentació de l’exposició dels 
quaranta anys d’acció veïnal, el 28 de novembre de 2009
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 Els motius d’una exposició Barcelona-Madrid • 11

Quan vam donar inici a aquesta col·lecció de Quaderns de 
Carrer, encara modesta, teníem clar que a la FAVB i al 

moviment veïnal barceloní ens calia una eina que ens perme-
tés anar més enllà de la nostra publicació periòdica, Carrer. 
Anar més enllà tant pel que fa a l’aprofundiment dels temes 
tractats com pel que fa a un format, el llibre, més durador i de 
fàcil consulta que el format de la revista.

Els números publicats fins ara han estat de dos tipus: uns 
que proposen una anàlisi en profunditat de determinades te-
màtiques i altres que, en canvi, volen contribuir a documentar 
i analitzar la història del moviment veïnal a Barcelona. Aquest 
és el cas del segon volum, que va estar dedicat als cent núme-
ros de Carrer i aquest és el cas de l’exemplar que teniu a les 
mans, que pretén recollir el catàleg de l’exposició organitzada 
conjuntament per la FAVB i la FRAVM (Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid) i que mostra els quaranta 
anys del moviment veïnal a les dues ciutats.

Quan el juny de 2008 vam començar a plantejar aquest pro-
jecte, partíem d’algunes premisses. D’una banda, sabíem que 
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la història del moviment veïnal a la transició democràtica ha 
estat silenciada, igual que les aportacions de la resta de mo-
viments socials, per tant ens semblava obligat trencar aques-
ta invisibilitat i mostrar que el moviment veïnal al conjunt de 
l’Estat va tenir un paper rellevant en aquesta etapa històrica. A 
més de ser, com planteja Pamela Radcliff, un dels moviments 
socials de més abast a l’Europa de la postguerra.

D’altra banda, volíem que aquesta exposició fos conjunta 
amb la Federació de Madrid. Pensàvem que malgrat que les 
dues ciutats plantegen models de creixement i d’organització 
municipal diferents i que els dos moviments veïnals tenen 
trets diferencials i provenen de tradicions que no són paral·le-
les, sí que han afrontat lluites i problemàtiques comunes i te-
nen reptes de futur compartits als quals cal donar resposta. En 
un context en què la dreta nacionalista de l’Estat pretén atiar 
la confrontació entre els pobles, aquesta exposició tenia com 
a objectiu mostrar que el moviment veïnal construeix ciutat i 
ciutadania des de la pràctica activa de la solidaritat.

En diversos moments hem manifestat la importància que 
tenia per a nosaltres que aquesta exposició no fos vista com 
un exercici nostàlgic, com una mirada enrere. Ha volgut ser tot 
el contrari, una mirada cap a la forma com els nostres movi-
ments veïnals han construït les dues ciutats per tal de reforçar 
la importància de creure en la força transformadora de l’exer-
cici de la política des de la ciutadania, i més en un moment en 
què ens trobem davant d’un fenomen d’individualització i de 
desafecció política.

També hem insistit que no es tracta d’un punt d’arribada, 
sinó de partida, i que queda molta recerca a fer a l’entorn del 
moviment veïnal. Una recerca que ara tot just ha començat a 
captar l’interès dels sectors acadèmics.

En aquest llibre trobareu alguns dels articles que ja van ser 
publicats al número 114 de Carrer, que va fer la funció de catà-
leg de l’exposició en la seva primera etapa de novembre i de-
sembre a la seu del Museu d’Història de la Ciutat, a la Capella 
de Santa Àgata i que seguirà sent-ho en aquesta nova etapa 
d’itinerància de l’exposició pels barris de Barcelona.
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Finalment, però no perquè li donem menor importància, 
ans al contrari, cal remarcar que aquesta exposició i el llibre 
que l’acompanya han estat fruit d’un treball col·lectiu en el qual 
s’han implicat més de cent persones, cadascuna segons les 
seves possibilitats. A totes i cadascuna d’elles volem manifes-
tar-los el nostre agraïment. També ha estat possible gràcies a 
un conjunt d’aportacions d’institucions i entitats públiques i 
privades. Els agraïm la confiança que ens han fet, especialment 
al Museu d’Història de la Ciutat, que va creure i apostar decidi-
dament per aquest agosarat projecte des del primer moment.

Aquest llibre està dedicat als milers de dones i d’homes 
que van dedicar moltes il·lusions, esforços i hores a la cons-
trucció de la comunitat, del barri i de la ciutat. De ben segur 
que algunes de les lectores i lectors que el teniu a les mans 
veureu reflectides parts de la vostra història personal; d’altres 
no hi seran, però us convidem que ens ajudeu a cobrir també 
aquests oblits amb les vostres aportacions, memòria, fotogra-
fies i documents.
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Una història en dues ciutats
Eugeni Madueño

Periodista
(Intervenció al Saló del Tinell 

en la inauguració de l’exposició dels 40 anys de moviment veïnal, 
27 de novembre de 2009)

Equip Butifarra
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 Una història en dues ciutats • 17

Aquesta exposició que han organitzat la Federació d’Associ-
acions de Veïns de Madrid i de Barcelona es podria haver 

titulat com el llibre de Dickens, Una historia en dos ciudades. 
Dues ciutats que, com París i Londres, es miren i es confron-
ten en el marc d’una lluita de poder. A la novel·la de Dickens, 
l’escenari és la Revolució francesa. En els 40 anys de Madrid i 
Barcelona l’espai polític el determina una lluita «sorda i cons-
tant», com a la cançó de Raimon, entre dues ambicions. La 
de Madrid per continuar sent la capital de l’Estat nació, i la de 
Barcelona per aspirar a ser quelcom més que la capital d’una 
nació sense Estat.

Però en realitat jo no he de parlar de les ciutats com a re-
presentació del poder, sinó de les ciutats enteses a la manera 
shakespeariana: la ciutat és la gent, «the city is the people», una 
frase que Pasqual Maragall repeteix constantment. La ciutat 
com a espai de relació entre territori i societat, que ha de conti-
nuar mantenint els trets bàsics que la defineixen, i que segons 
Jordi Borja són tres: l’organització social, l’expressió cultural i 
la gestió política. Un model amenaçat per les noves formes de 
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vida vinculades a la globalització. Però torno a fugir d’estudi i 
enceto un tema que ens portaria a parlar del futur, i l’exposició 
que avui s’inaugura parla del passat.

Efectivament, aquesta exposició —diuen els seus organit-
zadors— «vol fer emergir una història massa cops ignorada». 
La història, ho sap tothom, la fan els que tenen mitjans per ex-
plicar-la. Els que tenen els mitjans —és a dir, el poder— poden 
subratllar, reiterar i repetir tantes vegades con vulguin els fets 
que els interessen —sovint protagonitzats per ells mateixos 
o per les institucions que els representen—, i així aconseguir 
que ens quedin gravats amb ferro roent a la nostra memòria 
col·lectiva. I pel mateix procediment poden —i això és pitjor— 
obligar a oblidar i fer oblidar col·lectivament aquells fets que a 
ells no els interessa que es coneguin.

En aquest espai es parla de la gent que ha fet història, però 
que no té els mitjans per donar-la a conèixer. De la gent que, 
tot i ser protagonistes històrics, no té gabinets de premsa, ni 
diaris, ni televisions, ni ràdios, ni editorials... on explicar-la. Per 
això els comissaris —perquè en aquesta exposició hi ha co-
missaris, el que passa és que els fa vergonya que els anomenin 
amb aquest nom de ressonàncies policials i s’han autodesig-
nat «directors»: són l’Eva Fernández, el Marc Andreu, l’Andrés 
Naya i el Carles Prieto. Deia que els comissaris s’han esforçat 
en teixir un relat històric confeccionat a partir de les lluites ve-
ïnals concretes portades a terme en els darrers quaranta anys. 
Un relat que permet visualitzar milers de personatges anò-
nims, sovint amagats darrere les pancartes, que en aquests 
anys han lluitat no només per unes millores urbanístiques o 
d’equipaments i serveis públics, sinó també per la democràcia 
i les llibertats públiques. Perquè una lluita és indissociable de 
l’altra.

Lluites al descobert

M’he llegit les 100 fitxes en què es descriuen 100 lluites 
concretes a Barcelona, i he quedat sorprès. Jo, que creia tenir 
una idea sobre com han anat les coses en aquests darrers tren-
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ta anys de democràcia municipal, he descobert la quantitat de 
fets protagonitzats pels veïns l’autoria dels quals jo atribuïa a 
altres col·lectius. Per exemple, sempre havia pensat que el Pla 
del Seminari al Liceu va ser una idea de Narcís Serra i Oriol Bo-
higas. Desconeixia que, quan van prendre les regnes de l’ajun-
tament democràtic el 1979, l’Associació de Veïns del Raval ja 
portava un any demanant-li a Socías Humbert la recuperació 
de la Casa de la Caritat.

Sí que sabia, en canvi, que una part molt important dels 
espais públics dels quals ara gaudeix la ciutat es van poder 
incorporar al patrimoni públic gràcies a la decisiva —i sovint 
il·legal, o al·legal— intervenció dels veïns. És el cas del Parc de 
l’Escorxador, reivindicat el 1976 per les associacions de l’Ei-
xample i Hostafrancs. (Un parc que ara s’adverteix que pot ser 
laminat fins a perdre la identitat.) O el Parc de l’Espanya indus-
trial —«una de les més boniques victòries de la lluita veïnal», 
segons va escriure Josep Maria Huertas—, veritable exemple 
de lluita contra l’especulació i la il·legalitat del règim franquis-
ta, ja que era l’alcalde de l’Hospitalet qui volia construir allà 
10.000 pisos. Afortunadament, l’operació la van aturar l’alcal-
de i el delegat d’Urbanisme de la transició, Socías Humbert i 
Joan Antoni Solans, respectivament, i el parc el va inaugurar 
Pasqual Maragall el 1985.

Hi ha molts exemples més, que els visitants podran desco-
brir consultant les fitxes. Descobriran —o recordaran— que 
els jardins públics de la Casa de la Maternitat de les Corts són 
públics gràcies a la mobilització veïnal. I que molt abans que 
els Jocs Olímpics obrissin la ciutat al mar, aconseguint una 
socialització que segons Vázquez Montalbán «és l’única con-
questa realment d’esquerres d’aquesta ciutat», l’AV del Poble-
nou reivindicava «una platja digna» a la Mar Bella, aleshores 
coneguda com «l’abocador de la costa».

Els equipaments, un cas paradigmàtic

Els joves segur que ho desconeixen. Però seria imperdo-
nable que els grans ho oblidessin. L’exposició deixa palès que 
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molts dels equipaments de ciutat que ara té Barcelona neixen 
de les lluites sectorials liderades pel moviment veïnal. La Casa 
Golferichs, salvada de l’especulació personificada per Núñez 
i Navarro (l’ambició sense límits del qual encara es continua 
manifestant, ara a Collserola), és el cas més paradigmàtic. En 
primer lloc, perquè la fitxa diu que en el procés de salvació 
de la piqueta «hi va participar la premsa», i això, escrit ara, 
semblaria un pur sarcasme. I, és clar, paradigmàtic perquè 
exemplifica la sang, suor i llàgrimes que han costat aconseguir 
molts d’aquests equipaments, ja que la lluita per salvar-la es va 
iniciar en dictadura, es va guanyar durant la transició, i no es va 
rematar fins ben entrada la democràcia.

La llista d’equipaments aconseguits gràcies a les lluites veï-
nals és molt llarga. Tenim l’edifici del Born, «la catedral laica» 
de la industrialització catalana, el destí final del qual encara és 
una incògnita, però que es manté dempeus. Tenim l’Ateneu 
Popular de Nou Barris, aixecat després de quasi vint anys de 
lluita on hi havia la planta asfàltica del Segon Cinturó. Podem 
citar també el Teatre Lliure, un dels millors equipaments cul-
turals de la ciutat, construït en un mercat —el de les Flors— 
reivindicat des de molt abans per l’AV del Poble Sec. El mo-
nument al doctor Robert de la plaça de Tetuán, trobat per la 
mateixa associació de veïns desmuntat i amagat en uns ma-
gatzems municipals. El Vapor Vell de Sants, que Ruiz Mateos 
volia convertir en centre comercial i que avui és una biblioteca 
i una escola.

I, en fi, la presó Model, que gràcies a la pressió veïnal i 
l’esperit col·laborador de la Generalitat i l’Ajuntament actuals 
finalment podrà reconvertir-se d’una manera digna al crit —re-
alment romàntic— d’«els presos són veïns de la societat que 
els empresona».

Una lluita que no s’atura

Algú pot pensar que reivindiquem el passat perquè és l’únic 
que ens queda. I estaria errat. L’exposició no mostra únicament 
les coses aconseguides durant aquests quaranta anys, sinó les 
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que encara estan en procés de ser aconseguides. Perquè tot i 
que ens hem fet grans i les coses no han anat del tot per on 
voldríem, les lluites per la dignitat urbana no s’han aturat.

Estic pensant en la reconversió actualment en marxa a les 
cotxeres d’autobusos de Borbó, on es construeix un complex 
sanitari, una biblioteca, l’edifici institucional d’una conselleria, 
un casal d’avis, un poliesportiu, un aparcament i un taller ocu-
pacional.

I no vull oblidar que l’AV del Clot continua emplaçant 
l’Ajuntament a no retardar més la construcció dels equipa-
ments aprovats el 2008 a l’antiga indústria plàstica Alchemika.

O que l’AV del Poblenou i un ampli moviment ciutadà con-
tinua reivindicant Can Ricart, i no comparteix l’ús que li dóna 
la Generalitat.

Abans parlava de dignitat, i cap altre fet l’exemplifica tant 
com el moviment veïnal de solidaritat amb els 15.000 afec-
tats per l’aluminosi que es va descobrir en edificis construïts 
a trenta-quatre barris de la ciutat. Els ajuts públics —és a dir, 
de tots— esmerçats en solucionar aquest desgavell privat han 
estat inversament proporcionals a l’èxit empresarial del pro-
motor Ramon Sanahuja, constructor dels pisos amb aluminosi 
i ara un dels empresaris espanyols més importants, i de la fa-
mília Molins, fabricant del ciment assassí.

Reivindicacions que poden durar 
quaranta anys

Volia deixar palès un fet evident. Bona part dels centres cí-
vics que hi ha a la ciutat s’aixopluguen en edificis la salvació 
dels quals van aconseguir els veïns. Per no fer-me pesat citaré 
el primer centre cívic que es va fer a la ciutat, el de la Concòr-
dia, a les Corts. El seu edifici és fruit d’una compensació per 
evitar l’enderrocament de plantes de l’hotel Sarrià, i no s’hauria 
pogut fer de no haver existit la veïna que va denunciar l’hotel. 

Hi ha més centres cívics aconseguits per a ús de tots: el del 
Pati Llimona (al barri Gòtic), el del Sortidor, al Poble Sec —si-
tuat a l’edifici que havia estat seu de la Falange, escola religiosa 
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i seu de la Federació Anarquista Ibérica. El de les Cotxeres de 
Sants, fruit —com la plaça i l’arxiu històric de Sants— de la 
campanya «Cop d’ull a Sants», que es va endegar l’any 1973. 
És el cas del casal de Sarrià a la vil·la Cecília, guanyada per la 
pressió de l’AV de Sarrià a la gasiveria de la família Olabarria i 
de Cementos Fradera.

El centre cívic Torre Llobeta, que també va ser el primer 
centre de planificació familiar de l’Estat. 

I finalment el darrer, situat a la masia de Can Castelló (a 
Sant Gervasi), amb un frondós jardí envoltant-lo, que a més 
és residència de gent gran. Una lluita, aquesta, iniciada el 1975 
que finalment va aconseguir capgirar el seu destí com a pro-
moció d’habitatges d’alt standing. 

Aquest cas, com el de Can Batlló, objectivament molt més 
important, podrien servir d’exemples de la complexitat d’algu-
nes conquestes urbanes. Recuperar la fàbrica de Can Batlló 
ha estat un anhel veïnal que ha trigat quaranta anys a con-
cretar-se. En aquest sentit, podria ser la reivindicació de totes 
les reivindicacions, ja que ha durat tant com el període que 
abasta l’exposició. El conjunt fabril finalment destinat a Museu 
d’Arquitectura i Urbanisme (on hi haurà equipaments, pisos i 
zones verdes) es va començar a reivindicar el 1973. De l’alcalde 
franquista Porcioles a l’alcalde democràtic Hereu, que ha estat 
qui ha signat aquest any 2009 amb la ministra d’Habitatge 
l’acord que permetrà iniciar les primeres actuacions.

Una anècdota que és un resum

Ara tocaria parlar dels fracassos totals —que n’hi ha hagut, i 
que Maria Eugenia Ibáñez enumera al número 114 de Carrer—, 
i dels fracassos a mitges, que també. I de com els polítics elec-
tes no han fet encara justícia ni han reconegut d’una manera 
explícita la contribució del moviment veïnal a la millora de les 
condicions i la qualitat de vida de la ciutat. (Això, segons com 
es miri, està bé, perquè vol dir que el moviment es manté in-
dependent i prou crític com per no deixar-se ensabonar.) O de 
la capacitat de resistència d’un moviment al qual molts han 
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donat per caducat i substituït per moderns sistemes de partici-
pació virtual, de participació sense participants...

Ho deixo per a una altra ocasió.
Acabaré amb una metàfora. Un fet real que potser resu-

meixi millor que totes les meves paraules allò que simbolitza 
aquesta mostra. L’exemple ens el dóna l’AV del barri del Baró 
de Viver, abans un barri de cases barates i ara un barri digne i 
rehabilitat. L’AV va reivindicar una plaça a les confluències dels 
carrers Tiana i Caracas i va votar quin nom volia per a aque-
lla plaça: el de la realitzadora madrilenya Pilar Miró. «Lo que 
más me llena de orgullo es que la plaza se llame Pilar Miró por 
petición popular», va dir el fill de Pilar Miró el dia de la inaugu-
ració de la plaça. Desconec quins lligams sentimentals, quina 
mena d’improbable relació devien tenir els veïns i la directora 
d’El pájaro de la felicidad o d’El crimen de Cuenca. Però el que 
sí que imagino és el sentiment advers que molts barcelonins 
devien sentir en veure que els veïns volien donar el nom d’una 
plaça del districte de Sant Andreu a una madrilenya. «Amb la 
quantitat de noms de gent d’aquí que tenim pendents de reco-
nèixer!», devien pensar. Allò curiós, no obstant, és que la pro-
posta municipal tampoc no reconeixia cap pròcer local, sinó 
que es decantava per posar-li el nom de l’oceanògraf francès 
Jacques Cousteau.

Entre el mediàtic amic de les balenes i la castissa veïna 
madrilenya, els de Baró de Viver van saber distingir amb qui 
estava Barcelona.
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Les associacions de veïns hem estat i som receptores de les 
expectatives, demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes, 

espais de trobada i organització de la gent per mobilitzar-se 
a favor dels seus interessos i drets enfront de les administra-
cions públiques i els grans poders econòmics. Promovem la 
participació ciutadana i les experiències d’autogestió, formant 
un ampli moviment de caràcter assembleari, radicalment de-
mocràtic, descentralitzat i plural. Reivindiquem la vigència de 
la nostra proposta i la seva projecció cap al futur que, en co-
herència amb els nostres orígens i els nostres quaranta anys 
d’història, s’orienta en la direcció següent:

Defensa de les llibertats

El moviment veïnal neix com un instrument de la ciutadania 
per conquerir els seus drets i llibertats enfront de l’autoritarisme 
de la dictadura i, posteriorment, per defensar les llibertats con-
querides i estendre-les a tots els sectors de la societat (migrants, 
joves, infància, dones, persones grans...) i a tots els àmbits de la 
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vida (cultura, sexualitat, informació, tecnologia...). Mantenim el 
compromís amb la igualtat de gènere en la diversitat.

Democràcia participativa

El moviment veïnal es forja articulant, a partir de les rei-
vindicacions concretes de la comunitat, espais de participació 
política que superen la concepció merament representativa de 
la democràcia. Les associacions de veïns són espais de reapro-
piació de la política per part de la ciutadania i de construcció 
de la democràcia participativa.

Posada en pràctica d’una política 
ciutadana

No aspirem a l’exercici del poder. La nostra realitat es cons-
trueix enfront del poder. Pressionant per mitjà de la mobilitza-
ció quan calgui. Negociant i arribant a acords quan sigui possi-
ble. Fiscalitzant-lo i vetllant per l’acompliment i manteniment 
de les conquestes aconseguides en tots els casos.

Desenvolupament de la societat civil

El moviment veïnal treballa, des de la base de les experièn-
cies locals que el conformen, per vertebrar un teixit associatiu 
profundament democràtic, independent i divers. Per un espai 
públic no estatal que es constitueixi en subjecte col·lectiu de la 
democràcia i en motor del seu avenç cap a formes cada vegada 
més integrals.

Extensió dels drets socials

La nostra condició ciutadana es realitza plenament en la 
lluita per conquerir i defensar els drets que han de respondre 



Reptes de futur del moviment veïnal • 29

a les necessitats socials i per la plena inclusió en aquest marc 
dels drets de totes les persones que viuen a les nostres ciutats, 
independentment del seu origen, creença, estatut legal, gènere 
o opció sexual.

Democratització de l’economia

La gestió dels recursos, però també la seva producció i l’or-
ganització del treball, són àmbits en què també ha d’avançar la 
participació. La promoció del cooperativisme i de l’economia 
social com aposta per fórmules democràtiques d’organització 
del treball i la posada en valor d’activitats econòmiques so-
cialment útils i ambientalment sostenibles, plasmen aquest 
objectiu.

Defensa d’allò comú

Com a garants de l’exercici efectiu dels drets socials i del 
seu caràcter universal, apostem pel manteniment i extensió del 
sector públic. Al contrari d’aquells que identifiquen allò públic 
amb ineficàcia o rigidesa burocràtica, ho vinculem a la possi-
bilitat d’introduir criteris de control democràtic i participació 
ciutadana en la gestió dels serveis, de forma que siguin més 
propers i ajustats a les necessitats reals de la població.

Preservació del medi ambient

La lògica del benefici econòmic sobre totes les coses ha ar-
ribat a posar en qüestió la possibilitat futura de la vida mateixa 
en el planeta. El moviment veïnal assumeix com una qüestió 
de primer ordre la defensa del medi ambient, una tasca indis-
pensable de cara a la consecució d’una qualitat de vida integral 
per a les generacions futures.
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Ciutats on capiguem totes i tots

El moviment veïnal és, en bona mesura, fruit de la lluita 
d’aquells que, des de procedències molt diverses, van arribar 
a les grans ciutats a buscar unes condicions de vida dignes. 
Les associacions de veïns es postulen avui com un espai per a 
la convivència, la construcció comuna d’una realitat veritable-
ment integradora i la lluita contra qualsevol tipus de discrimi-
nació.

Ciutats a la mida dels seus habitants

Promovem un model de ciutat construïda a escala humana, 
sostenible socialment i mediambientalment, suficientment do-
tada d’equipaments col·lectius, el creixement de la qual sigui 
dissenyat de manera participada, tenint en compte els interes-
sos dels seus habitants i les necessàries limitacions mediam-
bientals i no els interessos de determinats sectors econòmics 
i empresarials.
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100 conquestes veïnals que 
han canviat Barcelona
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Disseny: Villuendas+Gómez / Fotografies: Kim Manresa i Dani Codina

El perquè i el com d’un treball 
col·lectiu

Marc Andreu i Andrés Naya
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Barcelona i Madrid plantegen dos models de creixement 
urbà, d’organització municipal i de participació ciutadana 

diferents. A més, la dinàmica econòmica, política i mediàtica 
Catalunya-Espanya (i àdhuc la rivalitat esportiva Barça-Madrid) 
sovint pretén enfrontar la ciutadania de les dues metròpolis.

No obstant això —i amb antecedents de llaços solidaris 
durant la Guerra Civil com els que ha recordat l’exposició De-
fensar Madrid és defensar Catalunya—, en el transcurs de la 
història recent els veïns i veïnes de les dues ciutats han afron-
tat problemàtiques i lluites comunes. En l’actualitat tenen tam-
bé reptes compartits als quals han de donar resposta. És en 
aquest context —i preveient que una celebració instituciona-
litzada dels trenta anys d’ajuntaments democràtics relegaria la 
memòria dels moviments socials— que les federacions veïnals 
de Barcelona (FAVB) i Madrid (FRAVM) van decidir fa prop de 
dos anys d’endegar un projecte conjunt que ara s’ha concretat 
en l’exposició Barcelona-Madrid. 40 anys d’acció veïnal. L’ob-
jectiu: recuperar una memòria històrica massa sovint ignorada 
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i mostrar que el moviment veïnal construeix ciutat i ciutadania 
des de la pràctica activa de la solidaritat.

Treballats per separat a cada ciutat però sota una idea i 
format comuns, i combinant sense complexes les llengües 
catalana (per la part de Barcelona) i castellana (per la de Ma-
drid), els continguts de l’exposició han estat elaborats per un 
equip de treball multidisciplinari i voluntari format per histori-
adors, geògrafs, periodistes, sociòlegs, antropòlegs, dissenya-
dors i activistes veïnals. A Barcelona, més enllà de la complicitat  
i la cobertura intel·lectual del Museu d’Història i el Memorial 
Democràtic, les subvencions i aportacions d’aquestes i altres 
institucions col·laboradores (Ajuntament, Generalitat, Sogeur i 
Fundació La Caixa) han cobert la part organitzativa i tècnica del 
disseny, el muntatge i la informàtica. La recerca i el treball de 
continguts, guionatge, il·lustració, redacció i correcció, feines 
no remunerades, haguessin estat impossibles sense la desin-
teressada aportació de l’equip de treball multidisciplinar.

Més de sis mesos d’intens treball han vist la llum en cinc 
formats diferents: 1) l’exposició que es va inaugurar de forma 
simultània al Museu d’Història de Barcelona (27 de novembre 
de 2009) i al Museo de la Ciudad de Madrid (1 de desem-
bre de 2009) i que durant el 2010 correrà itinerant pels barris 
d’ambdues ciutats; 2) una pàgina web —accessible tant des 
de les pantalles tàctils de l’exposició com des de qualsevol or-
dinador a casa, l’escola o on es vulgui— que, des del doble 
domini www.memoriaveinal.org i www.memoriavecinal.org, fa 
les funciones d’exposició virtual i arxiu documental permanent 
de lliure accés i que, a més, ofereix la possibilitat d’anar-se en-
riquint mitjançant un bloc; 3) el monogràfic del número 114 
de Carrer, centrat només a Barcelona i que podeu baixar de la 
web de la FAVB, www.favb.cat; 4) el catàleg en forma de dos 
llibres que la FAVB (dins de la col·lecció Quaderns de Carrer i 
que teniu a les mans) i la FRAVM editen a principis del 2010; 
i 5) un DVD d’edició limitada amb un audiovisual que serà 
distribuït per a divulgació i arxiu entre associacions de veïns, 
biblioteques i centres culturals de Barcelona.

Sota els diferents formats, els continguts comuns bàsics de 
Barcelona-Madrid. 40 anys d’acció veïnal proposen un recorre-
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gut —des de la dictadura franquista i la transició democràtica 
fins als nostres dies— pels diversos àmbits de lluita i reivindi-
cació veïnal, molt similars tant a Madrid com a Barcelona. El 
treball permet visualitzar de forma interactiva la història de 100 
conquestes veïnals a Barcelona ciutat i de 80 a Madrid (capital 
i regió metropolitana) que es concreten en parcs, places, equi-
paments, serveis públics...

No hi són totes (podrien ser-ne més), però la selecció 
d’aquestes victòries ciutadanes s’ha fet comptant amb la par-
ticipació, els suggeriments i la documentació aportada per les 
diferents associacions de veïns dels diferents districtes i, en el 
cas de Madrid, també alguns municipis de la corona metropo-
litana.

Tot plegat —i salvant les distàncies culturals, polítiques, 
geogràfiques i temporals que es vulguin— permet veure com 
les reivindicacions i formes de lluita dels veïns i veïnes de Bar-
celona i Madrid en els darrers quaranta anys han estat similars. 
Fins al punt, i malgrat les peculiaritats de cada metròpoli, que 
es pot concloure que ni Barcelona ni Madrid serien avui tal i 
com les coneixem sense la petjada de la lluita veïnal.
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Llibertats i democràcia
En un context de dictadura, a partir de mitjan anys seixanta del segle xx, les 
associacions de veïns apareixen com a evolució d’organitzacions de defensa 
dels interessos populars: comissions de barri, grups sindicals clandestins, 
entitats de barri lligades a l’Església, associacions juvenils... Aprofitant la llei 
d’associacions de 1964, les entitats veïnals es van legalitzant amb dificultats 
de funcionament i prohibicions: els seus estatuts els ha d’aprovar el Govern 
Civil i cada reunió ha de ser comunicada i autoritzada, i sovint intervinguda 
per la policia.

El moviment veïnal, que creix en un marc de falta de llibertats i democràcia, 
aviat ocupa un espai de representació de la voluntat popular. El seu treball 
de defensa de les condicions de vida el converteix en punta de llança per a la 
consecució de les llibertats d’expressió, reunió i associació. Les associacions 
fan participar el veïnat i el seu dia a dia esdevé una escola de democràcia que 
xoca amb el franquisme i genera atacs de grups feixistes.
És molt significatiu que les associacions de veïns encapçalessin les manifes-
tacions per l’amnistia de l’1 i el 8 de febrer de 1976, quan milers de ciutadans 
ompliren Barcelona en demanda de «llibertat, amnistia i estatut d’autono-
mia». També és important el paper del moviment veïnal a l’Assemblea de 
Catalunya. I cabdal per a la transició i els primers ajuntaments democràtics 
va ser que la lluita veïnal marqués l’agenda política. Després, i sovint a con-
tracorrent, ha estat una constant l’exigència veïnal de participació ciutadana.
Les associacions de veïns han participat solidàriament en conflictes socials 
i laborals, en la denúncia de la carestia de la vida i en lluites per la llibertat 
de presos franquistes i contra els abusos de poder. També han defensat els 
drets dels immigrants i tots els drets socials, denunciant la pobresa i l’exclu-
sió social. Així mateix, les associacions de veïns han teixit solidaritats amb els 
nous moviments socials: feministes, ecologistes, pacifistes, okupes…

Algunes associacions de 
veïns i llibreries de barri van 
ser objecte de les ires i atacs 
de grups d’extrema dreta

El butlletí de l’AV de la 
Sagrera demanava l’amnistia 
el 1976
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Cultura i identitat de barri
El treball de les associacions de veïns de millora de les condicions de vida 
al barri i a la ciutat ha anat acompanyat sempre per la presa de consciència 
sobre l’entorn social, urbà i històric. S’ha fomentat l’orgull de barri, la seva 
identitat, els valors de la vida col·lectiva i els seus mitjans propis d’expressió: 
la cultura popular.

Es procura la coordinació de les entitats del barri (socials, recreatives, cul-
turals, esportives) per promoure la vida col·lectiva, plantant la llavor de la 
dimensió de barri. Es constitueixen secretariats o coordinadores que arriben 
a gestionar equipaments. La reivindicació d’espais socioculturals, ateneus i 
casals es lliga a la conservació del patrimoni històric i arquitectònic.
Es recuperen les festes populars: carnavals, revetlles, festes majors... S’or-
ganitzen activitats culturals, formatives, informatives i recreatives, amb par-
ticipació de professionals de prestigi, del món de les arts i la cançó. En són 
exemples tant la creació de La Roda d’Espectacles i l’organització de con-
certs del tipus Serrat als Barris com el foment de la cultura d’arrel tradicional: 
gegants, diables, castells…
La participació de moltes associacions de veïns al Congrés de Cultura Catala-
na de 1976-1977 va donar-li una dimensió popular i va servir per dur als barris 
els valors de la recuperació de la cultura catalana. La lluita per catalanitzar el 
nomenclàtor i la participació de la FAVB en l’elaboració del mapa de barris 
dels anys vuitanta són exemples de la dimensió identitària veïnal.
Des de la publicació, el 1976, de Tots els barris de Barcelona, de Josep Maria 
Huertas i Jaume Fabre, la recuperació de la memòria històrica veïnal ha estat 
una constant traduïda en llibres, exposicions i debats. A banda de les obres 
de la FAVB Barcelona en lluita (1996) i La Barcelona dels barris (1991, 1999 i 
2008), a la difusió d’aquesta memòria hi ha contribuït la premsa de barris, 
que inclou butlletins veïnals i revistes com El 29 i La Veu del Carrer.

Castellers a la plaça de Santa 
Engràcia de Prosperitat, 
quan encara hi havia 
barraques

Cartell de la Festa Major del 
Poble Sec
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Drets de les dones
Les dones han estat sempre presents a les lluites urbanes i del moviment 
veïnal. En algunes ocasions fins i tot han estat les capdavanteres: en la lluita 
per semàfors, contra la carestia de la vida o per equipaments i serveis com 
escoles o centres sanitaris. Sense que s’hagi reconegut la importància del 
seu paper, també han format part activa de les organitzacions veïnals, sovint 
amb tasques essencials però poc valorades i poc visibles, fent de secretàries 
i tresoreres.

El 1976, a les Jornades Catalanes de la Dona, hi van participar membres de 
vint-i-quatre associacions de veïns, algunes de les quals ja duien un any de 
funcionament com a vocalia de dones. Les vocalies de dones van ser part 
integrant del moviment veïnal des de 1975 fins ben avançada la dècada dels 
vuitanta. Al mateix temps, van ser part del moviment feminista en integrar-
se a la Coordinadora Feminista. Com a espai frontissa de dos dels grans 
moviments de la transició van dur els debats i reivindicacions feministes als 
barris i van situar en l’agenda feminista les necessitats reals de les dones 
dels sectors populars.
Les vocalies de dones van contribuir a la recuperació de drets democràtics 
bàsics. Van impulsar campanyes per l’amnistia de les dones, tenint present 
que a les presons hi havia dones per delictes específics com l’avortament, 
la prostitució i l’adulteri. També van defensar el dret al divorci i dones acu-
sades d’adulteri. Així mateix, van aconseguir la creació dels primers centres 
municipals de plànning i centenars de dones van conèixer els anticonceptius 
gràcies a xerrades veïnals.
El dret a l’avortament també ha estat defensat pel moviment veïnal, que va 
fomentar pràctiques de desobediència civil informant de llocs on anar a avor-
tar quan això encara no era legal. El moviment veïnal també ha denunciat les 
agressions a les dones i ha defensat els drets de col·lectius específics com 
les prostitutes.

Cartell de la manifestació 
en defensa del dret a 
l’avortament convocada 
per una vintena d’entitats i 
coordinadores

Les vocalies de dones de 
les AAVV van fer una forta 
campanya contra la guerra
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Gent gran
Des del primer moment, les vocalies de jubilats de les associacions de veïns 
van ser de les més actives. Van participar en la vida de l’associació i del barri 
però també es van plantejar específicament la mancança d’equipaments per 
a la tercera edat, com residències o centres de dia, per una banda, així com 
també la qüestió bàsica de les pensions mínimes i la seva actualització.
La coordinadora de les vocalies de jubilats i pensionistes de les associacions 
de veïns de Barcelona va fer la seva primera gran campanya, «Jubilat, aixeca 
el cap», posant de manifest la necessitat i la possibilitat que tenien els jubi-
lats de reclamar els seus drets. Aquesta campanya, que va aconseguir omplir 
el Palau d’Esports de Montjuïc, va ser l’embrió de la Coordinadora Nacional 
de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, que té la seu al Centre Cultural To-
màs Tortajada del Poble Sec.

També, i en col·laboració amb les centrals sindicals, els jubilats de les associ-
acions de veïns de Barcelona van protagonitzar durant la transició la primera 
manifestació de jubilats des de la Guerra Civil per reclamar pensions, as-
sistència sanitària i equipaments necessaris. Una manifestació que va tenir 
una gran participació i repercussió, a més de provocar que els organitzadors 
acabessin a la comissaria de policia de Via Laietana.
Des dels anys noranta del segle xx, i en paral·lel al procés d’envelliment de la 
població de Barcelona, el dèficit d’equipaments per a la gent gran segueix es-
sent un dels cavalls de batalla del moviment veïnal, sempre atent a l’aparició 
de noves necessitats de millora de les condicions de vida als barris.

Manifestació de jubilats a 
Barcelona per defensar unes 
pensions dignes (1976)

Cartell d’una assemblea de 
jubilats al local de l’AV de la 
Guineueta
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Barraquisme
Als anys seixanta i setanta, quan apareixen les associacions de veïns, a Bar-
celona hi ha unes condicions de vida deplorables que inclouen l’existència 
de molts barris de barraques, on es viu en condicions infrahumanes. Ofici-
alment es calculen unes 3.500 barraques, però altres fonts parlen de 9.000.
Amb orígens en el boom migratori de finals del segle xix i el primer terç del 
segle xx, al qual cal sumar la nova immigració de postguerra, els principals 
nuclis barraquistes són a la franja litoral i la ribera del Besòs, a la muntanya 
de Montjuïc i als turons del Carmel, i en punts concrets de diversos barris. Es 
tracta dels nuclis de la Perona, el Camp de la Bota, Can Tunis, Zona Franca, 
Francisco Alegre, Cementiri Vell, Port, Roquetes, Carmel, Turó de la Rovira, 
Torre Baró, Vallbona, Santa Engràcia, Coll i avinguda Madrid.

Un decret del Ministeri de l’Habitatge del 13 de març de 1961 autoritzant la 
construcció de 12.000 habitatges per absorbir el barraquisme de Barcelona, 
xifrat en 10.000 unitats, és el precedent de nous barris com Canyelles i la 
Mina, on el Patronat Municipal de l’Habitatge hi projecta 3.500 pisos entre 
1972 i 1975.
L’activisme veïnal es fa present des de bon principi tant en els nuclis barra-
quistes com en els nous polígons construïts per a la seva eradicació. Barris 
que, en la pràctica, i per la seva manca de serveis i els seus dèficits construc-
tius, esdevenen exponents del que s’anomena barraquisme vertical.
Durant els anys setanta i vuitanta, l’actuació de les associacions de veïns en 
relació al barraquisme consisteix en acompanyar el procés de transformació 
dels barris, garantint l’habitatge i unes condicions de vida dignes. Després, 
i sobretot arran de l’aluminosi, el moviment veïnal segueix denunciant els 
peatges vigents d’una problemàtica, el barraquisme, oficialment eradicada 
però que rebrota amb els sectors més vulnerables de la nova immigració 
com a protagonistes.

Manifestació dels 
barraquistes i l’AV del 
Carmel als anys setanta, 
baixant de la carretera 
del Carmel a la zona de 
barraques de Raimon 
Casellas

La portada de l’Ideal de Can 
Tunis ironitzava sobre la 
vida a les barraques el Nadal 
de 1965
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Habitatge
La lluita per l’habitatge digne és un dels elements bàsics del treball de les 
associacions de veïns. Als anys setanta, a més del barraquisme, l’àrea de 
Barcelona tenia un parc d’habitatge popular envellit i degradat. Dels 460.000 
habitatges existents, s’estima que un 40% no tenia bany. Hi havia molt habi-
tatge d’autoconstrucció, barris vells molt degradats i falta de serveis als vells 
i nous barris d’habitatge protegit, cases barates o polígons de barraquisme 
vertical aixecats per l’Obra Sindical del Hogar o el Patronat Municipal de 
l’Habitatge.
Les associacions de veïns encapçalen les lluites per a la consecució d’un pis 
rehabilitat o nou. Significativa és la lluita contra l’Obra Sindical del Hogar. 
Aquesta pretén endossar als veïns els pisos en males condicions i força la 

creació de la coordinadora dels polígons de l’OSH, que va muntar una vaga 
de lloguers i va guanyar la reforma dels polígons.
Barcelona també creix entre promocions privades de pisos de mala qualitat 
que arriba al màxim exponent amb l’aluminosi destapada als anys noranta. 
L’ús de materials de construcció dolents que provoquen esquerdes i defectes 
de seguretat posa en evidència les complicitats entre constructors fraudu-
lents i administracions i esperona la lluita veïnal.
El moviment veïnal fa costat a veïns sotmesos a assetjament immobiliari 
i treballa activament sota la idea que la renovació urbana no s’ha de fer en 
base a l’expulsió dels habitants del barri. És per això que, contra l’especula-
ció, el moviment veïnal reivindica habitatge social i crea cooperatives veïnals. 
La bombolla immobiliària dels noranta i la seva explosió diversifiquen les 
accions veïnals per l’habitatge digne, protagonitzades també per altres mo-
viments socials, com els okupes i V de Vivenda. L’habitatge segueix sent un 
cavall de batalla ciutadà que marca processos urbanístics i lluites veïnals. 

Una publicació de l’AV 
de 9 Barris denunciava el 
deteriorament dels edificis 
de l’Obra Sindical del Hogar 
amb una portada de l’equip 
Butifarra, anys setanta 

Els veïns del Turó de la 
Peira es manifestaven a la 
plaça de Sant Jaume  per 
denunciar l’aluminosi dels 
seus habitatges
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Planejament urbanístic
El 30 de març de 1974, en la seva primera actuació com a alcalde substitut 
del detestat José María de Porcioles, Enric Massó va aprovar inicialment la 
revisió del Pla Comarcal de 1953. La tramitació d’aquest instrument d’orde-
nació de l’urbanisme de Barcelona i vint-i-set municipis veïns va durar fins a 
la seva aprovació definitiva com a Pla General Metropolità (PGM), el 14 de 
juliol de 1976. I va emmarcar una batalla campal entre els interessos privats 
especulatius i el moviment veïnal, defensor dels interessos públics i d’espais 
per a zones verdes i equipaments.

Aquella revisió del planejament, formalment encara vigent, va fixar les grans 
opcions de creixement de Barcelona, els espais per fer equipaments, les 
grans infraestructures viàries i de serveis. Conscient de l’oportunitat, el mo-
viment veïnal va elaborar plans populars amb solucions a les mancances 
dels barris. La FAVB, en una exposició a la Fundació Miró, els va contraposar 
a la revisió del pla comarcal.
Aquella lluita urbana no tan sols va aixoplugar tot tipus de reivindicacions 
veïnals, sinó que va marcar l’agenda municipal de la transició: va fer caure 
Massó; va elevar la conflictivitat amb el seu substituït, Joaquim Viola, defen-
sor dels interessos dels propietaris de sòl; i va forçar la gestió progressista 
del substitut de Viola, Josep Maria Socías. Després de 1979 també va influir 
en els plans dels ajuntaments democràtics.
Aquell moment en què les associacions de veïns, amb el suport dels col·legis 
professionals, van elaborar una plataforma urbanística alternativa va forjar un 
consens sobre el model de ciutat democràtica que es va perdre entre els Jocs 
Olímpics de 1992 i el Fòrum 2004. L’especulació, requalificacions i canvis del 
PGM i la pràctica d’un urbanisme concertat que, amb vendes de sòl públic, 
ha deixat de nou la iniciativa urbanística en mans de propietaris de sòl, bancs 
i constructores, fa que el planejament encara sigui camp de batalla veïnal.

L’AV del Casc Antic va 
realitzar una exposició sobre 
el pla popular del barri

El butlletí de l’AV de Joan 
Maragall del Guinardó 
al·ludia en la seva portada 
al rebuig dels veïns al pla 
comarcal 



13 àmbits de lluita i reivindicació • 47

Ensenyament
Les vocalies d’educació de les associacions de veïns van ser les primeres 
que es van desenvolupar i coordinar a nivell de ciutat, per tal de compartir 
experiències i formular les seves reclamacions. Als anys setanta es va tre-
ballar activament per determinar la situació de l’ensenyament a cada barri  
—dominat per acadèmies infectes i la manca d’escoles públiques—, detec-
tant mancances i reivindicant els equipaments necessaris: escoles, llars d’in-
fants i instituts.

Segons dades del Govern Civil, només entre juny i juliol de 1976 es va sol-
licitar a Barcelona permís per a trenta-quatre manifestacions, no totes auto-
ritzades. El 15% eren per reivindicacions d’escoles, només per darrera de les 
que demanaven l’amnistia (41%) i les obreres (32%) i al nivell de les de temà-
tica estrictament de barri (12%). El cert és que, durant la transició, el movi-
ment ciutadà va ser punta de llança en la lluita per l’escola pública als barris.
Es va treballar a fons per la qualitat de l’ensenyament i per la participació en 
la gestió dels centres escolars. En aquest sentit, són remarcables el nivell de 
relació de les associacions de veïns amb les organitzacions democràtiques 
de mestres i el paper que va jugar el moviment veïnal en la creació i impuls 
de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. En molts barris, les asso-
ciacions de veïns van participar en la creació d’escoles de pedagogia demo-
cràtica, moderna i catalana, moltes de les quals es van coordinar al CEPEC i 
van acabar sent públiques.
Si els primers anys del moviment veïnal van estar farcits de lluites puntu-
als (manifestacions, tancades, classes alternatives) destinades a guanyar 
escoles una per una, denunciant edificis o barracons sense condicions i el 
mal funcionament de centres, després s’ha posat l’èmfasi en noves necessi-
tats: escoles bressol, lluita contra el fracàs escolar, la formació professional, 
d’adults i dels nous veïns immigrants, i la defensa de l’escola pública.

Els barracons i autobusos 
vells van fer el paper 
d’escoles en molts barris 
mancats de serveis bàsics

Les associacions de veïns 
van realitzar múltiples 
campanyes per exigir 
equipaments escolars

Els veïns de la Verneda 
Alta anunciaven amb pocs 
mitjans i molta imaginació 
una assemblea per 
reivindicar escoles
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Esports
En la majoria de treballs que les associacions de veïns fan inicialment als 
barris per determinar-ne les mancances, apareix la gairebé total inexistència 
d’equipaments esportius públics. Per això passa aviat al primer pla de la lluita 
veïnal la reivindicació de pistes, piscines i poliesportius. És prou significatiu 
que en el període 1976-1982 es construís un total de 151 instal·lacions de bar-
ri, que van possibilitar l’accés definitiu a la pràctica esportiva de molts veïns.

També és il·lustratiu de la importància del fet esportiu per al moviment veï-
nal que, el 1981, de les 309 vocalies existents en el centenar llarg d’associa-
cions de veïns de Barcelona, trenta-tres eren d’esport o esplai. Només les 
superaven en número les vocalies d’urbanisme (64), cultura i festes popu-
lars (42), ensenyament (40) i sanitat (33), i quedaven per sota les vocalies de 
jubilats (27), joves (21), dones (15) i premsa (10).
Al moviment veïnal no només el preocupa l’equipament esportiu, sinó tam-
bé l’esport que es fa i com es fa. La petja associativa veïnal es pot resseguir 
en determinats models de gestió associativa aplicats a algunes instal·lacions 
esportives, així com en activitats de festa major i en la implantació de les Es-
coles d’Iniciació Esportiva. Aquesta interessant experiència va néixer el 1979 
al Poble Sec de la mà de l’associació de veïns i de les AMPA per animar el 
veïnat a fer esport i va esdevenir un dels pivots de promoció de l’esport fora 
de l’horari escolar.
L’esport apareix també com a activitat reivindicativa i de lluita, ensems que 
formativa. És el cas de les Olimpíades Populars celebrades a diferents barris, 
amb una elevada participació popular associada a reivindicacions, esportives 
o no. L’anàlisi de les lluites veïnals més destacades revela que el moviment 
urbà associa reivindicacions a pràctiques esportives per aconseguir un major 
ressò social: un 10% de les lluites veïnals inclouen parcialment o totalment 
elements esportius.

Les AAVV van contribuir 
al fet esportiu amb la 
implantació de les primeres 
Escoles d’Iniciació Esportiva, 
com aquesta del districte de 
Sant Martí 

Reivindicació d’una piscina a 
Trinitat Vella
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Sanitat
El treball associatiu veïnal per millorar la qualitat de vida a partir de reivindi-
cacions urbanístiques i mediambientals —demanant zones verdes, el tanca-
ment d’indústries contaminants i la regulació d’una mobilitat més sosteni-
ble— ha tingut sempre un component de defensa de la salut. No obstant, a 
mitjans dels anys setanta el moviment veïnal va assumir amb força la reivin-
dicació i la defensa d’una sanitat pública de qualitat, amb equipaments als 

barris i propers a la gent. Una reivindicació constant que avui encarnen les 
comissions de sanitat d’una quinzena d’associacions de veïns.
El moviment veïnal ha fet bandera de la defensa d’equipaments sanitaris 
i hospitals ja existents però amenaçats de desaparició i de la demanda de 
centres de salut als barris. Així, associacions de veïns s’han mobilitzat a Bar-
celona en defensa de l’Hospital de l’Esperança, a Gràcia, del centre de Sant 
Pere Claver, al Poble Sec, i de l’Institut Mental, a Nou Barris. Els dos primers 
segueixen com a hospitals mentre que el Mental es va salvar parcialment 
de l’especulació i ha quedat com a seu d’equipaments per al districte. Més 
nombrós seria el llistat de les mobilitzacions de barri en defensa d’un ambu-
latori o centre d’atenció primària. 
Des de bon principi, les associacions de veïns van reclamar un model de 
sanitat pública de cobertura universal que assegurés la qualitat d’assistència 
i l’equitat en l’accés i les prestacions. Sota aquesta divisa, el moviment veïnal 
ha participat en l’elaboració de plans comunitaris de salut als barris i en co-
missions i consells de salut. De fet, el 1996 es va gestar a la FAVB la Comis-
sió en Defensa de la Sanitat Pública per aconseguir la reforma de l’atenció 
primària a Barcelona acabada el 2003 i la creació, amb participació veïnal, 
dels consells de salut. Amb altres organitzacions, el moviment veïnal també 
ha impulsat una plataforma en contra del copagament dels medicaments.

Cartell d’unes jornades 
veïnals de debat de cinc dies 
sobre el model sanitari

El dibuixant Cesc va 
contribuir amb aquest cartell 
a la demanda d’equipaments 
sanitaris dignes per part del 
conjunt de les vocalies de 
sanitat de Barcelona
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Serveis públics
El creixement urbà de la Barcelona de postguerra fins als anys setanta es va 
caracteritzar per uns barris amb un hàbitat degradat o inexistent. Els barris 
d’autoconstrucció i els polígons de blocs van créixer sense urbanització, ni 
clavegueres, ni voreres, ni llums, ni pavimentació dels carrers. No cal ni pen-
sar en les zones verdes o els equipaments. La lluita pels serveis urbans, el 
sanejament, el clavegueram i el subministrament d’aigua corrent és, doncs, 
la primera i primordial per una vida digna al barri.

La instal·lació dels serveis urbans ha provocat històricament greus proble-
mes i molèsties. És el cas de les explosions del gas natural de 1972 a Sants, 
Sarrià i Horta, que causaren víctimes mortals i originaren accions reivindi-
catives per part de les associacions de veïns. En aquest cas, com en el de 
les grans apagades de llum del 2007, el moviment veïnal va reclamar les 
indemnitzacions per als afectats i va reivindicar normatives de seguretat en 
la implantació dels serveis urbans.
Entre aquest tipus de problemes generats pels serveis urbans cal incloure 
les lluites de barri pels drets dels afectats per grans obres públiques com el 
metro, que han provocat multitud d’esquerdes i d’afectacions. Així mateix, 
s’han fet evidents lluites per les molèsties originades per la presència de 
grans instal·lacions de serveis als barris. És el cas de Catalana de Gas a la 
Barceloneta, dels dipòsits de gas a Collserola coneguts com les pilotes de 
Porcioles, i d’alguns transformadors en diferents zones de la ciutat.
Una de les lluites per serveis més sonades a Barcelona i Catalunya va ser 
l’anomenada guerra de l’aigua. La protesta contra els impostos abusius en 
el rebut de l’aigua, alguns dels quals no hi tenien relació i feien referència a 
la gestió de residus, va generar un ampli moviment popular als anys noranta 
i una àmplia i seriosa vaga de rebuts que portà a la moratòria i la regularit-
zació de les tarifes.

La presència de la Catalana 
de Gas a la Barceloneta és 
un exemple del problemes 
que van generar alguns 
serveis urbans als barris i 
que van provocar la reacció 
del moviment veïnal

Cartell que cridava a la 
manifestació durant la 
«guerra de l’aigua», sonada 
lluita contra els impostos 
abusius que va acabar amb 
la regularització de les tarifes
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Mobilitat
El transport és un element bàsic en el funcionament d’una ciutat. Els des-
plaçaments obligats de la població fan necessari un transport públic eficient, 
econòmic i al servei dels ciutadans. No és estrany, doncs, que si pioneres 
van ser les lluites veïnals reclamant semàfors per reduir accidents i morts als 
barris, sonades hagin estat les lluites per l’arribada del metro. L’excusa de 
la gran inversió en infraestructures ha retardat l’arribada del metro als barris 
perifèrics de Barcelona fins als anys vuitanta, noranta i encara al segle xxi.

Han estat moltes les mobilitzacions veïnals per l’arribada de línies d’auto-
busos, amb segrestos sonats de vehicles inclosos, i per la implantació de 
microbusos adequats a les característiques dels barris. El moviment veïnal 
ha participat igualment en la reintroducció del tramvia a Barcelona des de 
1997 i ha estat pioner en reclamar-ne la interconnexió per la Diagonal.
Una constant és la demanda veïnal d’ajustar les tarifes: la reclamació de més 
transport públic i més econòmic es va concretar en una protesta massiva el 
4 de març de 1993, quan 150.000 persones van utilitzar metro i autobusos 
sense pagar, convocades per la Plataforma en Defensa del Transport Públic 
que, entre d’altres, va impulsar la FAVB. En aquesta 
línia cal destacar també la reivindicació veïnal de mi-
llora de les Rodalies de Renfe i la participació de la 
FAVB en la gran manifestació contra el caos de les 
infraestructures ferroviàries de desembre del 2007.
Altres fites de la lluita veïnal són la campanya per la 
gratuïtat del Tercer Cinturó, l’oposició als túnels de 
Tabasa a Collserola (que es manté per al túnel d’Hor-
ta) i la reserva de pas per al transport públic a les 
rondes. Les associacions de veïns plantegen plans 
de mobilitat per als barris i debaten democratitzar 
l’ús de l’espai públic, en una convivència entre for-
mes de mobilitat que redueixin l’ús i abús del cotxe 
privat i potenciïn el transport públic i mitjans com 
la bicicleta.

Molts barris de Barcelona 
van tenir una lluita 
continuada per aconseguir 
semàfors que permetessin 
moure’s amb seguretat i 
sense accidents

La reivindicació de l’arribada 
del metro va ser constant 
en barris amb dèficits de 
transport públic

A banda de les lluites 
concretes pel transport 
públic, el moviment veïnal 
sempre s’ha plantejat a fons 
el debat sobre el model de 
mobilitat
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Sostenibilitat
La lluita pels espais lliures ha centrat l’atenció i activitat de les associacions 
de veïns des dels seus orígens. La vida d’una ciutat sostenible passa per la 
defensa, obtenció i manteniment dels seus grans espais lliures i públics. És 
el cas de Barcelona amb les platges, Montjuïc i Collserola. Han estat també 
molt importants per al moviment veïnal la reivindicació i consecució d’es-
pais lliures a l’interior de la ciutat i dels barris, a través de la recuperació 
d’espais privats per dedicar-los a zones verdes, i així s’ha aconseguit una 
xarxa de places i parcs urbans.

La lluita per les zones verdes 
en una ciutat atapeïda, com 
molt bé explicava la portada 
de la revista de l’AV de les 
Corts, s’ha hagut de guanyar 
pas a pas i reivindicació rere 
reivindicació

El moviment contra l’energia 
nuclear dels anys setanta 
va calar també entre les 
associacions de veïns

El moviment veïnal ha donat suport a grans campanyes ecopacifistes, com 
«Nuclears, no gràcies», «No a l’OTAN», «No a la guerra» i la lluita contra 
els aliments transgènics, però l’activitat dels veïns en defensa d’una ciutat 
sostenible ha passat també per la superació dels sorolls, de la contaminació, 
i per la racionalització de la recollida i reutilització dels residus urbans. Així, 
el moviment veïnal s’ha oposat a la incineració en plantes com la projectada 
a la Zona Franca. També cal remarcar el paper del moviment veïnal en la 
constitució, als anys noranta, de la Plataforma Barcelona Estalvia Energia, 
que va forçar una audiència pública sobre sostenibilitat i va obrir el camí urbà 
a les energies alternatives i als programes d’Agenda 21.
Un capítol d’activitat important als barris és la lluita contra la perjudicial 
instal·lació d’elements tècnics lligats a les noves tecnologies, com les ante-
nes de telefonia. Es demana una normativa clara i generar un debat públic en 
condicions d’igualtat amb els grans operadors. És la transposició al segle xxi 
de les persistents lluites veïnals contra les línies d’alta tensió en molts barris. 
Encara que la seva presència sigui incompatible amb zones d’habitatge, la 
manca de rigor i l’abús de poder les ha mantingudes, per bé que la pressió 
dels veïns ha obligat les administracions a pactar la seva substitució per 
altres sistemes compatibles, com les línies soterrades.
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100 victòries veïnals 
a Barcelona

En plena dictadura, l’acció veïnal 
va precipitar la fi del porciolisme i va 
obrir camins per a la construcció de 
la ciutat democràtica. Un horitzó no 
assolit tal i com es va somniar durant 
la transició i que arrossega el llast de 
significatives derrotes ciutadanes.

Però una ciutat democràtica, la 
Barcelona dels barris, a la qual el 
moviment veïnal ha contribuït amb 
un centenar de victòries massa sovint 
ignorades i no sempre rotundes 
però ben tangibles. Podrien ser més, 

ja que només la selecció de 100 
accions veïnals que han canviat 

Barcelona els últims quaranta anys 
es visualitza en 130 punts concrets 
sobre el mapa de la ciutat: parcs, 
places, edificis, equipaments...

Un 10% d’aquestes victòries 
veïnals corresponen als últims anys 
de la dictadura, un 30% als dos anys 
de transició municipal i un 60% als 
30 anys d’ajuntaments democràtics. 
Una estadística tan reveladora con 
la dada que n’extreu el periodista 
i historiador Jaume Fabre: durant 
la transició hi va haver una victòria 
veïnal cada mes; en democràcia, 
la mitjana és de dues cada any.



Ciutat Vella

 1 El Born
 2 Els edicles de Cambó
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1. El Born
«Salvem el Born, ateneu popular»

La Ribera i Casc Antic (Ciutat Vella)

El mercat d’estructura metàl·lica que l’arquitecte Salvador Tarragó va quali-
ficar de «catedral laica» i que amaga un tresor arqueològic de la Barcelona 
de 1714 segueix dempeus gràcies a la lluita veïnal. El Born no serà l’ateneu 
popular reivindicat en marxar el centenari mercat central de fruites i verdu-
res. Però és un testimoni de reivindicació patrimonial reeixida trufada amb 
altres lluites ciutadanes.

1974: Joves del Casc Antic recorren el barri amb un arbre de Nadal per cridar 
l’atenció sobre el Born, tancat des de l’obertura de Mercabarna, l’agost de 
1971.

1975: Davant del risc de ser enderrocat, l’AV Casc Antic el reivindica com a 
ateneu popular.

1976-1977: L’Assemblea de Treballadors de l’Espectacle reobre el recinte per 
representar Tenorio. Després d’altres festes populars, l’Ajuntament n’afavo-
reix la restauració per a fires i exposicions com Catalunya, la fàbrica d’Espa-
nya (1985).

1997: El 15 de març, la FAVB i la Coordinadora d’Okupes hi fan un festival de 
protesta pel desallotjament del cine Princesa.

2002: Descartat com a seu de la UPF i biblioteca provincial, les restes arque-
ològiques del barri de la Ribera de 1714 predestinen el Born a ser un museu.

L’any 1975 una gran festa va 
ser l’inici d’una sèrie d’actes 
culturals i reivindicatius: «El 
Born, ateneu popular».
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2. Els edicles de Cambó
«Monument a l’estupidesa»

Casc Antic (Ciutat Vella)

Com els dipòsits de gas coneguts com «les pilotes de Porcioles» que entre 
1966 i 1992 van embrutir el paisatge d’Horta i que, finalment, la pressió ve-
ïnal va enderrocar, els «edicles de Maragall» o biombos de l’avinguda Cam-
bó —construïts sobre un pàrquing pels arquitectes Òscar Tusquets i Carles 
Díaz— van revoltar el veïnat. I van acabar a terra.

1989: Sense cap objecció sobre plànol, la construcció de tres edicles o petits 
edificis que coronen el pàrquing subterrani de l’avinguda Cambó, entre el 
Mercat de Santa Caterina i la Via Laietana, aixeca protestes veïnals per la seva 
estètica lletja i la poca funcionalitat. L’AV Casc Antic engega una campanya 
per l’enderrocament del que bateja com a «monument a l’estupidesa».

1990-1993: Una comissió de seguiment veïnal negocia amb el Districte, que 
és pressionat per una recollida de signatures i pancartes als balcons. Els 
veïns rebutgen la idea municipal d’enderrocar només els dos edicles més 
petits, desmantellats l’abril de 1992, i forcen també la caiguda del biombo 
més gran.

1994: L’avinguda Cambó queda finalment lliure d’un nyap arquitectònic que 
va costar 50 milions de pessetes de fer i 70 de desfer.

L’AV del Casc Antic va 
realitzar una àmplia 
campanya de denúncia 
exigint l’enderroc del nyap 
arquitectònic.
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3. Carrer Carabassa
«Salvem el carrer Carabassa»

Casc Antic (Ciutat Vella)

Noms com Cesc, Guinovart, Colita, Ràfols Casamada, Bohigas, Maspons, 
Permanyer, Manu Chao i Discípulos de Otilia van donar suport a la lluita 
veïnal per salvar de l’especulació el carrer Carabassa. La pressió veïnal va 
preservar un racó únic de la Barcelona medieval.

2000: La immobiliària Estrucfort 2000 compra la finca del número 8 del 
carrer Carabassa i obté permís per aixecar-hi dotze habitatges sense respec-
tar un espai del segle xvii que té dos ponts entre edificis medievals. Es crea 
la Plataforma Salvem el carrer Carabassa, que munta pancartes i concerts 
reivindicatius que el Districte intenta prohibir. S’hi implica a fons el músic i 
veí del barri Manu Chao.

2001: El 21 de desembre, la FAVB i SOS Monuments recorren el pla del carrer 
Carabassa. La plataforma recull 3.000 firmes i adhesions de personalitats del 
món intel·lectual i cultural. L’Ajuntament atura el projecte.

2006: El 3 d’octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara 
«nul de ple dret» l’acord municipal a favor de la immobiliària. L’Ajuntament 
acata la sentència però compensa la propietat amb un solar amb llicència 
similar al carrer de l’Arc del Teatre.

Els arcs del segle XVII 
característics d’aquest carrer 
es van salvar gràcies a la 
lluita veïnal i la implicació de 
gent de la cultura i artistes 
com Manu Chao.
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4. La Maquinista Terrestre i Marítima
Barceloneta (Ciutat Vella)

Quan, coincidint amb la presentació del Pla de La Ribera, a la Barcelone-
ta va tancar la centenària factoria metal·lúrgica de la Maquinista Terrestre 
i Marítima, els seus locals es van transformar en magatzems. Si avui hi ha 
equipaments educatius i habitatges socials en lloc de la prevista Copacabana 
inicial és gràcies al moviment veïnal.

1965-1972: La mobilització veïnal del Poblenou i la Barceloneta deixa en via 
morta el Pla de la Ribera, promogut per una societat de la qual forma part la 
Maquinista. Creada el 1970, l’AV Barceloneta reivindica per a equipaments 
el solar de la factoria.

1973-1977: En el marc de la lluita contra el pla comarcal, s’intensifica la rei-
vindicació i es concreta en la demanda d’equipaments escolars i zona verda.

1978: Forçat pel moviment veïnal, l’Ajuntament de la transició compra per 
320 milions de pessetes més de dues hectàrees dels terrenys de la Maqui-
nista.

1979: L’enderrocament de la Maquinista, conservant l’arc d’accés a la fà-
brica, és el pas previ a la construcció de 252 pisos socials dels arquitectes 
Bohigas-Martorell-Mackay. La resta de l’espai serà destinat a equipaments 
escolars: un centre d’EGB, un de batxillerat, un de formació professional i 
una llar d’infants.

L’arc d’entrada a l’antiga 
fàbrica ara dóna pas a 
equipaments educatius i 
habitatge social.
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5. Casa de la Caritat
Raval (Ciutat Vella)

Malgrat tenir uns usos de barri relatius, el CCCB, el Macba, el FAD del Con-
vent dels Àngels i la Facultat de Geografia i Història de la UB configuren un 
conjunt d’equipaments culturals de ciutat que han dinamitzat una àrea del 
Raval al voltant de l’antiga Casa de la Caritat, tal i com va reivindicar el movi-
ment veïnal els anys setanta. 

1978: L’AV Raval reivindica a l’alcalde Socías la Casa de la Caritat, hospital 
de beneficència propietat de la Diputació i abandonat des de 1954, per a 
equipaments de barri i usos escolars, assistencials i culturals. Esdevé un eix 
del pla Del Liceu al Seminari, que vol aprofitar edificis patrimonials com a 
equipaments per transformar un barri degradat.

1985: L’AV reitera la reivindicació a l’alcalde Maragall, que avança als veïns 
la idea de crear el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i 
el promet obert al barri. L’Ajuntament compra la veïna fàbrica dels Fills de 
Miquel Mateu i hi encarrega el projecte del Macba.

1986-1987: La Diputació instal·la a la Casa de la Caritat el seu Centre d’Estu-
dis i Recursos i el FAD ocupa el veí Convent dels Àngels.

1994-2006: Obren el CCCB (1994), el Macba (1996) i la Facultat de Geografia 
i Història de la UB (2006).

La lluita veïnal va salvar 
l’edifici, però no es van 
aconseguir els equipaments 
de barri reivindicats.
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6. El Pati Llimona
Barri Gòtic (Ciutat Vella)

El palau gòtic que la família March, vinculada a la cúria reial, va fer construir 
al segle xiii aprofitant part de la muralla de Barcelona i que el 1911 va ser la 
seu d’una entitat benèfica destinada a l’acolliment de nens abandonats i 
joves amb problemes socials és avui un dels centres cívics més acollidors 
de la ciutat. Va ser el moviment veïnal qui va reivindicar la reforma i l’ús del 
Pati Llimona per al barri. 

1976-1979: L’AV Barri Gòtic denuncia l’estat d’abandonament del palau gòtic 
del carrer de Regomir i en reivindica la restauració i ús per al barri, conjun-
tament amb la part del palau que té continuïtat al carrer del Correu Vell. 
Pressionat pel veïnat, l’Ajuntament comprarà l’edifici.

1986-1991: Després d’un procés de rehabilitació a càrrec de l’arquitecte Ig-
nasi de Solà Morales, que hi recupera les restes històriques de caràcter mo-
numental al mateix temps que en respecta l’entramat urbà medieval, el 1991 
s’inaugura el centre cívic Pati Llimona. Inclou sales de reunions, tallers i 
sala d’exposicions, mentre que la part del palau del carrer del Correu Vell es 
destina a oficines del Districte.

L’ús actual com a centre 
cívic és possible perquè l’AV 
del Raval va reivindicar la 
rehabilitació del palau gòtic.
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7. El Port Vell
«Salvem el Port Vell»

Barceloneta i Casc Antic (Ciutat Vella)

«Els Magatzems Generals del Comerç, que formen part del conjunt d’ele-
ments més importants del patrimoni industrial de Catalunya, s’acabaren de 
construir a la primera dècada del segle xx i foren rehabilitats i transformats a 
partir de l’any olímpic del 1992.» Això és tot el que explica el web del Museu 
d’Història de Catalunya sobre la seva seu al Palau de Mar, obviant que va ser 
la plataforma Salvem el Port Vell qui la va salvar de l’especulació.

1988: El Port Autònom de Barcelona planteja reconvertir les seves instal·la-
cions comercials en espai de turisme i oci segons un projecte multinacional 
i més agressiu que la reforma del Moll de la Fusta. Les AAVV de Ciutat Vella 
s’hi oposen.

1989-1990: Un centenar d’intel·lectuals signen un manifest contra la des-
trucció del patrimoni portuari i l’impacte d’un projecte que privatitza sòl pú-
blic. Neix la plataforma Salvem el Port Vell, que convoca tot tipus d’actes. La 
FAVB impugna un pla que, en part, es fa sense llicència municipal.

1995: S’inaugura el centre comercial Maremàgnum, eix de la remodelació 
del Port Vell. La plataforma ciutadana no va aturar el projecte, però sí que 
va salvar de la piqueta el Palau de Mar i part dels tallers Nuevo Vulcano, i va 
limitar algunes noves construccions.

La plataforma ciutadana 
no va aturar el projecte 
municipal, però va salvar de 
l’enderroc el Palau de Mar.
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8. El Forat de la Vergonya
Una batallada plaça major

Casc Antic

Tot just iniciat el segle xxi, la darrera fase dels enderrocs entre els carrers de 
Metges, Sant Pere més Baix, Carders i Jaume Giralt va deixar el barri del Casc 
Antic amb un solar abandonat i degradat, aviat conegut com el Forat de la 
Vergonya. La lluita veïnal per a la seva recuperació com a espai verd i públic 
lliure d’especulació la van protagonitzar diferents col·lectius veïnals, juvenils, 
okupes i l’AV del Casc Antic.

2000-2002: L’AV Casc Antic i altres grups s’oposen al projecte municipal de 
plaça dura amb un pàrquing soterrat per al Forat de la Vergonya, al barri de 
Sant Pere. El veïnat impulsa un procés d’autoorganització i autogestió que 
aixeca un parc de manteniment veïnal i horts urbans al solar. El novembre 
de 2002, una càrrega policial fereix dirigents veïnals i acaba amb la dimissió 
de la regidora Katy Carreras.

2005-2006: Després d’un polèmic procés participatiu, l’Ajuntament modi-
fica el seu pla inicial pel que bateja com a Pou de la Figuera. Una plaça de 
sauló, un hort comunitari, un casal de barri, un espai per a nens i un petit 
equipament esportiu formen l’espai que encara es coneix pel Forat de la 
Vergonya i que exerceix de plaça major del Casc Antic.

La tenacitat dels diferents 
col·lectius veïnals que 
defensaven aquest espai de 
Ciutat Vella va ser durament 
reprimida.
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9. ‘Aquí hi ha gana’
Casc Antic (Ciutat Vella)

En les seves memòries, Pasqual Maragall sosté que «CiU va impulsar la 
campanya falsa i hipòcrita Aquí hi ha gana aprofitant una repuntada de la 
inseguretat ciutadana i els efectes de l’heroïna» a Ciutat Vella. En realitat, va 
ser una iniciativa veïnal del Casc Antic i assumida per la FAVB que va desta-
par problemàtiques socials i de marginació a Ciutat Vella (40% d’atur, fam, 
tuberculosi i mortalitat infantil) poc compatibles amb la imatge d’una ciutat 
que acabava de ser nominada seu olímpica.

1987: El gener, un grup de veïns de Ciutat Vella inicien la campanya Aquí hi 
ha gana per promoure un Centre d’Aliment Solidari que rebés queviures i 
diners i els redistribuís. L’AV Casc Antic i la FAVB aixopluguen la campanya, 
que aconsegueix un ampli ressò mediàtic en un any electoral.

1988: Acompanyada a la premsa per articles de Paco Candel i Jaume Lorés 
que parlen de «nova pobresa» i de «quart món», en 20 mesos de campanya 
es recullen 15 tones d’aliments i 8 milions de pessetes. Al seu caliu germinen 
entitats d’iniciativa social com la Fundació Solidària que promou l’AV Casc 
Antic i que treballa amb projectes encara actius com el banc d’aliments i el 
programa d’inserció laboral Anem per feina.

La campanya contra la 
pobresa promoguda en 
temps de la candidatura 
olímpica va ser el punt de 
partida de l’actual Centre 
Solidari.
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10. Avinguda de les Drassanes
La derrota de García Morato

Raval (Ciutat Vella)

Els bombardeigs de la Guerra Civil van facilitar l’obertura de l’actual avingu-
da de les Drassanes, Raval endins, segons un polèmic projecte higienista 
del 1844 anomenat Via B, que requeria moltes expropiacions. El 1940, reba-
tejant la nova avinguda en honor de l’aviador franquista García Morato, van 
començar les obres fins a l’alçada de Nou de la Rambla. Els anys setanta, i 
malgrat la cobertura del Pla Comarcal, seguir esventrant el Raval fins al car-
rer de Muntaner va ser tan impopular que la Via B va quedar aturada per la 
pressió veïnal. I l’avinguda García Morato, per imperatiu democràtic, va ser 
rebatejada com de les Drassanes.

1977: El maig, l’Ajuntament aprova obrir García Morato fins al carrer de Sant 
Pau. Una assemblea veïnal s’oposa a l’obra i a les expropiacions. Amb ac-
cions que van des de l’ocupació d’un pis per part d’una família amenaçada 
de desnonament fins a una manifestació en defensa d’habitatges i equipa-
ments, el veïnat fa recular l’Ajuntament, que congela l’obertura del carrer i 
anuncia la construcció de 150 pisos socials i un casal d’avis.

1982: L’Ajuntament treu del planejament l’obertura de l’avinguda de les 
Drassanes.

La intensa lluita veïnal contra 
la via ràpida va aconseguir 
humanitzar el que ara 
coneixem com l’avinguda de 
les Drassanes.
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11. Equipaments del Gòtic
Barri Gòtic (Ciutat Vella)

L’escola del carrer de Rull, començada a construir amb notable endarreri-
ment la tardor del 2009, és l’últim exemple d’un seguit d’equipaments de la 
zona sud del barri Gòtic (places, CAP, pisos socials...) que han vist la llum 
des que el 1992, sota impuls olímpic, es va remodelar el Frontó Colom. El 
seu origen rau en una reivindicació veïnal d’inicis dels anys vuitanta.

1980-1983: L’AV Barri Gòtic planteja a l’Ajuntament la necessitat d’analitzar 
la realitat urbanística i el dèficit d’equipaments d’una zona que, a diferència 
del Raval —llavors anomenat barri Xino—, no està afectada per l’obertura 
de noves vies però té igualment problemes importants. D’acord amb l’AV, 
s’encarrega a l’arquitecte Ferran Sagarra un pla ambiciós per al centre histò-
ric, que després s’acotarà i concretarà en un diagnòstic i propostes veïnals.

1992: Es comencen a impulsar plans especials que es concreten en equi-
paments. El primer és, per iniciativa municipal, la remodelació del Frontó 
Colom. El seguiran, ja responent a les demandes veïnals, la plaça Joaquim 
Xirau, el CAP del Gòtic i promocions d’habitatge social. 

2009: A l’octubre, comencen les obres de l’escola pública prevista des de feia 
anys al carrer de Rull.

El CAP de Ciutat Vella i 
l’escola del carrer Rull 
—encara en construcció 
a dia d’avui, amb un 
endarreriment de 30 
anys—  són dos exemples 
d’equipaments aconseguits.
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12. La Casa Golferics
«Obrim el Xalet!»

Sant Antoni i Esquerra de l’Eixample (Eixample)

El centre cívic Casa Golferics, conegut com el Xalet, és molt representatiu 
de la lluita veïnal de Barcelona. Perquè va ser una victòria ciutadana contra 
l’especulació, personificada en Núñez i Navarro, i en favor d’equipaments i 
del patrimoni històric. I perquè la batalla, plantejada conjuntament pel mo-
viment veïnal, el Col·legi d’Arquitectes i la premsa, es va iniciar en dictadura, 
es va guanyar durant la transició però no es va rematar fins ben entrada la 
democràcia.

1973: Enderrocada la Casa Trinxet, de Puig i Cadafalch, per fer-hi pisos, 
Núñez i Navarro compra amb la mateixa idea la també modernista Casa Gol-
ferics, de Rubió i Bellver, a les Dominiques de la Presentació. L’Ajuntament 
autoritza l’enderrocament de l’edifici que fins al 1972 havia estat una escola. 
Els veïns s’hi oposen i el 27 de juny, amb l’interior del Xalet ja destrossat, 
forcen la revocació de la llicència d’obres.

1978: Núñez guanya la presidència del Barça amb el lema «Soci, la clau la 
tens tu. Obre el club». Dins de la campanya perquè l’Ajuntament compri el 
Xalet, les AAVV de Sant Antoni i Esquerra de l’Eixample responen: «Núñez: 
la clau la tens tu. Obrim el xalet!».

1979: L’Ajuntament arriba a un acord amb Núñez, però la immobiliària no 
farà efectiva la venda del Xalet fins al 1984, per 84 milions de pessetes.

1989: S’obre el centre cívic Casa Golferics.

L’any que Josep Lluís Núñez 
va guanyar la presidència 
del Barça també va voler 
enderrocar una part del 
patrimoni històric: els 
cartells de l’oposició veïnal 
aprofitaven l’eslògan de la 
seva campanya.
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13. El parc de l’Escorxador
«Fora, verd i aviat!»

Esquerra de l’Eixample (Eixample)

Lloc de celebració del Ramadà i d’arribada, per Sant Joan, de la Flama del 
Canigó. Escenari, el 1981, d’un míting del PSC i de l’alcalde Narcís Serra 
contra l’OTAN abans de passar-se a l’atlantisme. Apte per a Joan Miró i per 
a caserna provisional de bombers. Això és el parc de l’Escorxador, potser no 
massa reeixit, però fruit de la lluita veïnal.

1976: Esquerra de l’Eixample i Hostafrancs reivindiquen el tancament de l’es-
corxador municipal i que es destinin a un parc les seves quatre hectàrees en-
tre els carrers de Tarragona i Diputació, amb la consigna «Fora, verd i aviat».

1979: Després de dos anys de falses promeses, d’assemblees veïnals i de la 
recollida de 3.000 firmes reclamant el parc, el 29 de març tanca l’escorxador.

1981: L’Ajuntament ignora els quaranta participants al concurs d’idees recla-
mat per l’AV Esquerra de l’Eixample i organitzat pel Col·legi d’Arquitectes. 
Entre acusacions de tongo, un segon concurs adjudica el projecte de parc 
a Beth Galí, dona del delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament, Oriol Bohigas.

1983: A l’abril, s’inaugura el parc de l’Escorxador amb l’escultura de Joan 
Miró Dona i ocell.

Veïnes reivindicant el 
parc per al barri, un lloc 
permanent d’actes i 
celebracions. La foto recull 
un míting del PSC contra 
l’OTAN l’any 1981. La vida 
dóna moltes voltes.
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14. Cotxeres Borrell
«Volem les cotxeres per al barri»

Sant Antoni (Eixample)

Fins al ministre de l’Interior José Barrionuevo va arribar, en forma de carta 
de l’associació de veïns, l’oposició del barri de Sant Antoni al fet que les 
antigues cotxeres del carrer Borrell es convertissin en el comandament supe-
rior de la Policia a Barcelona. Se’n van sortir i avui hi ha un centre cívic, una 
escola i un poliesportiu.

1984: El maig, l’Ajuntament anuncia que cedeix els terrenys de les cotxeres 
del carrer de Borrell perquè el Ministeri de l’Interior hi construeixi una ma-
crocomissaria. L’AV Sant Antoni, que feia temps que les reivindicava per a 
equipaments i zona verda, s’hi oposa i endega una campanya amb cartes, 
pintades i pancartes amb el lema «Volem les cotxeres per al barri».

1987-1989: El ministeri desestima el seu projecte i el veïnat revifa la campa-
nya proequipaments. El desembre de 1989, l’Ajuntament presenta un pro-
jecte de centre cívic que inclou un poliesportiu amb pàrquing i uns jardins.

1994-1996: S’inaugura el poliesportiu, cedit per cinquanta anys a l’empresa 
Aiguajoc. Dos anys després obre el centre cívic. L’AV negocia afegir-hi un 
mòdul escolar.

2001: Obre l’escola pública Ferran Sunyer.

Pintades, cartells, actes 
i debats organitzats 
per l’AV de Sant Antoni 
aconsegueixen les cotxeres 
per al barri.
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15. L’illa de la Fichet
«Volem piscina, ateneu, escola i altres equipaments»

Fort Pienc (Eixample)

Prop de quinze anys separen la inauguració de l’escola Fort Pienc, que el 
2006 va culminar la remodelació de la reivindicada illa d’Eixample entre els 
carrers de Sicília, Ribes, Sardenya i Alí Bei, de les manifestacions que abans i 
el mateix estiu dels Jocs Olímpics van fer els veïns per reclamar equipaments 
al solar municipal de l’antiga fàbrica Fichet.

1990-1992: L’AV Fort Pienc organitza festes, pintades i manifestacions per 
reclamar una piscina, un ateneu popular, una escola, una llar d’infants i lo-
cals per a les entitats als solars de la fàbrica Fichet i d’un vell magatzem de 
sucre.

1994-1995: Sota el paraigües de l’AV, un grup de treball pressiona el Districte 
de l’Eixample per evitar l’especulació. Es recullen signatures i, el 8 de juliol de 
1995, 700 persones participen en una festa reivindicativa. Els veïns accepten 
la piscina dins de l’ampliació del poliesportiu de l’Estació del Nord del 1997 
i exigeixen, a l’illa de la Fichet, una residència d’avis.

1999-2006: Es van inaugurant tots els equipaments de l’illa de la Fichet: el 
centre cívic Ateneu Fort Pienc (1999), una biblioteca, l’escola bressol i resi-
dències d’avis i estudiants (2003) i l’escola Fort Pienc (2006).

Les parets aixequen acta que 
Fort Pienc és un barri viu i 
reivindicatiu.
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16. SAFA, SAESA i Myrurgia
Tres fàbriques per al barri

Sagrada Família (Eixample)

Escoles, un poliesportiu, zones verdes, pisos per a joves... Tot això és el que 
hi ha avui, gràcies a la lluita veïnal, a les antigues fàbriques SAFA, SAESA i 
Myrurgia.

1974-1979: En lluita contra el Pla Comarcal, l’AV Sagrada Família reivindica 
per a equipaments la fàbrica SAFA i força que la compri l’Ajuntament. També 
exigeix per a zona verda el solar de SAESA, prèvia solidaritat amb els treba-
lladors afectats per una suspensió de pagaments. Els Jardins de la Indústria 
s’urbanitzaran després de fer els pisos de SAESA, prioritzats per facilitar que 
els treballadors cobrin.

1980-1993: Tot i el compromís municipal de fer-hi la primera escola pública 
del barri, SAFA serveix per a activitats diverses i, entre 1988 i 1993, com a 
mercat provisional. Després s’hi ubicarà l’escola Tabor i el poliesportiu Sa-
grada Família.

1996-2009: El veïnat defensa equipaments a la catalogada fàbrica Myrurgia. 
S’hi atura primer una gasolinera i, el 2000, la Plataforma Salvem Myrurgia fa 
el mateix amb un poliesportiu d’elit. Sense poder impedir-hi la construcció 
d’un hotel, el veïnat hi força una escola bressol, locals d’entitats i habitatges 
per a joves.

Els actes al carrer (pintades, 
assemblees...) se succeeixen 
perquè els espais i edificis de 
les fàbriques que deixen el 
barri siguin per a ús públic.



72 • QUADERNS DE CARRER

17. La presó Model
Esquerra de l’Eixample (Eixample)

Els presos són veïns de la societat que els empresona. I les presons, equi-
paments de ciutat que el moviment veïnal tracta per barris. L’AV Poblenou 
defensa mantenir la presó de Wad-Ras, que no crea problemes. A Trinitat 
Vella els veïns van lluitar per substituir per equipaments de barri el seu cen-
tre penitenciari, començat a enderrocar el 2009. Però la batalla principal ha 
estat perquè el trasllat de la presó Model esquivés l’especulació i, conservant 
la seva memòria, es destinés a equipaments.

1999: L’AV Esquerra de l’Eixample reivindica equipaments a la Model, el 
trasllat de la qual la Generalitat estudia pagar requalificant el seu solar, de 
dues illes d’Eixample. Fins al 2001, l’AV convoca concentracions davant de la 
presó un dilluns de cada mes.

2002: Es recullen 11.200 firmes contra l’especulació a la Model, que el 2005 
anuncia el seu trasllat a la Zona Franca el 2008, després posposat al 2012.

2009: Amb l’AV a la comissió de seguiment des del 2004, Generalitat i Ajun-
tament avancen la idea de fer una llar d’infants, una escola, un centre juvenil, 
un memorial de la presó, un poliesportiu i un aparcament a les cinc naus i 
el panòptic que es conservaran de la Model. La resta serà un parc i, en un 
edifici nou, es farà una residència d’avis.

Els butlletins veïnals 
han estat instruments 
importants de lluita i 
sensibilització. La Model 
donarà pas als jardins de la 
Llibertat i equipaments per 
al barri.
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18. L’avinguda Mistral
Sant Antoni (Eixample)

El catedràtic de Teoria Econòmica de la UB Alfons Barceló escriu al llibre 
Pràctiques de civisme des del meu barri que la consecució dels Jardinets de 
l’Alguer i la remodelació de l’avinguda Mistral com a rambla són una de les 
fites que justifiquen l’existència de l’AV Sant Antoni. Modest però il·lustratiu 
simbolisme per a una entitat fundada el 1968 i amfitriona, el 1972, de la clan-
destina coordinadora de barris que, dos anys després, va convertir la FAVB 
en punta de llança del moviment veïnal.

1975: L’AV Sant Antoni demana que els cotxes no aparquin al passeig central 
de l’avinguda Mistral i hi reivindica en un extrem una plaça amb jocs infan-
tils. Els futurs Jardinets de l’Alguer seran dissenyats i batejats mitjançant una 
consulta popular que l’AV integra en la llarga lluita per reformar l’avinguda 
Mistral.

1990: El juny, i dins del Primer Memorial de Greuges que Sant Antoni tramet a 
l’Ajuntament, l’AV insisteix en la conversió de l’avinguda Mistral en passeig.

1991-1993: L’eliminació dels dotze vells gronxadors on els nens i nenes ju-
gaven a l’avinguda Mistral provoca una dura polèmica veïnal amb l’Ajunta-
ment, que només en reposarà dos.

1996: S’inaugura la nova l’avinguda Mistral.

La columna vertebral 
del barri de Sant Antoni 
es va urbanitzar amb la 
participació del veïnat en el 
projecte.
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19. Estació del Nord
«Recuperem els terrenys de la Renfe per a la ciutat»

Fort Pius (Eixample)

Les 3,5 hectàrees del parc de l’Estació del Nord són l’aportació veïnal a la 
progressiva urbanització de més d’un milió de metres quadrats de terrenys 
de vies, magatzems i tallers que el 1972 Renfe va deixar sense ús entre la 
terminal de Fort Pius i Sant Andreu-Sagrera, allà on ara ha d’arribar l’AVE. 
Quaranta anys abans, sota el lema «Recuperem els terrenys de la Renfe per 
la ciutat», eren equipaments i zones verdes el que van reivindicar les asso-
ciacions de veïns dels barris afectats.

1972-1983: El 24 de setembre tanca l’Estació del Nord i el moviment veï-
nal reivindica equipaments i zones verdes als terrenys que Renfe deixa sens 
ús. Entre els actes reivindicatius de l’AV Fort Pius (tornejos d’escacs, fes-
tes infantils, revetlles...) destaca la multitudinària festa Nadal a tot tren, el 
desembre de 1978. L’AV també força que s’arrangin terrenys ferroviaris per 
cedir-los a clubs de futbol base. El 29 de març de 1983 l’Ajuntament compra 
els terrenys a Renfe.

1988: S’inaugura el parc de l’Estació del Nord. A l’antiga terminal, que el 
1992 serà seu olímpica de ping-pong, s’hi fa un poliesportiu municipal i equi-
paments de ciutat com una caserna de la Guàrdia Urbana i una terminal 
d’autobusos.

Els diferents barris de 
Barcelona es van coordinar 
reclamant els terrenys de la 
Renfe: l’estació del Nord en 
formava part. 
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20. Les places de la Sagrada Família
Hispanitat, Neruda i dues vegades Gaudí

Sagrada Família

«Era un descampado en el que los circos que desfilaban por estos contornos 
acostumbraban a plantar con puntualidad migratoria sus carpas. Se trata, 
pues, de la recuperación y urbanización de un rincón perdido y entregado a 
la incuria.» Així celebrava Lluís Permanyer a La Vanguardia, el 1989, la inau-
guració de la plaça Hispanitat, veïna de la de Pablo Neruda. L’espai l’havia 
reivindicat l’AV Sagrada Família, igual que la plaça Gaudí i la rambla homò-
nima.

1974-1985: L’AV demana recuperar com a plaça, ja prevista al segle xix davant 
de la Sagrada Família, el solar fabril que el 1982 esdevé la plaça Gaudí. En 
paral·lel, el veïnat reivindica com a rambla l’avinguda Gaudí, inaugurada el 
1985 amb un pàrquing soterrat, però no adaptada del tot als vianants fins 
anys després.

1974-1989: L’AV reivindica una zona verda a la cruïlla de la Diagonal amb 
Marina i Aragó, en solars de Renfe mig alliberats el 1959 en cobrir-se la rasa 
del tren però no del tot urbanitzables fins a la cobertura, els anys vuitanta, 
del tram ferroviari fins a les Glòries. L’AV contactarà també amb els artistes 
de Lió que, a la plaça Hispanitat, decoraran la paret mitgera de l’edifici del 
carrer de Lepant.

Urbanitzar els solars, 
convertir-los en llocs de 
trobada, va ser una demanda 
que es va repetir des del 
moviment veïnal de Sagrada 
Família.
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21. Biblioteca Joan Oliver
Sant Antoni (Eixample)

L’escriptor sabadellenc Joan Oliver, més conegut com a Pere Quart, va viu-
re al barri barceloní de Sant Antoni. I la seva memòria s’hi ha quedat en 
l’inte rior d’illa que porta el seu nom, entre els carrers de Manso, Borrell, 
Parlament i la ronda Sant Pau, on el moviment veïnal va aconseguir una 
biblioteca, un casal d’avis i una plaça.

1986: El 2 de febrer, l’AV Sant Antoni inaugura una exposició sobre la situació 
i les perspectives de futur del barri, que acompanya de debats i un concurs 
infantil de dibuix. D’aquest treball en surt una «Proposta de treball per a la 
dotació d’equipaments per al barri de Sant Antoni», que, sota el nom més 
curt de Sant Antoni 2000, reivindica a l’Ajuntament una biblioteca i un casal 
de gent gran, entre d’altres.

2001: L’AV planteja al Consell de Districte un debat sobre el grau de compli-
ment del pla Sant Antoni 2000 i reitera les reivindicacions de la biblioteca i 
el casal d’avis .

2007: El 29 d’abril, els avis de Sant Antoni estrenen casal al mateix edifici 
de l’interior d’illa del carrer de Borrell que, el novembre, s’estrena com a 
biblioteca pública Joan Oliver. L’interior d’illa d’Eixample recuperat inclou 
una plaça.

El nom d’un veí del barri 
dóna nom a la biblioteca 
llargament reivindicada 
en la proposta veïnal 
d’equipaments “Sant Antoni 
2000”.
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22. El Mercat de les Flors
Poble Sec (Sants-Montjuïc)

Ningú diria que el monument modernista al Doctor Robert, a la plaça de Te-
tuan, deu la seva recuperació de l’ostracisme franquista gràcies a l’AV Poble 
Sec, que en va facilitar la descoberta en un magatzem municipal mentre rei-
vindicava equipaments al noucentista Mercat de les Flors. Això últim també 
es va aconseguir: als peus de Montjuïc hi ha avui el Teatre Lliure.

1977: L’AV Poble Sec demana convertir el Mercat de les Flors, dels arquitec-
tes Manel Mayol i Josep M. Ribas, i els magatzems municipals adjacents en 
Ateneu Popular. Una festa amb Sisa i Serrat dóna suport a la reivindicació 
d’una àrea d’equipaments culturals que relacioni la ciutat amb Montjuïc. 
Paral·lelament, i sota l’alcaldia de Socias, els veïns inicien converses amb els 
comerciants de flors que acaben amb el seu trasllat al Maresme.

1981: Una denúncia veïnal atura les obres il·legals d’enderrocament de part 
de l’estructura del recinte.

1983: Peter Brook representa la seva versió de l’òpera Carmen en l’inici de la 
conversió de l’espai en teatre municipal.

1990: Comencen les obres de rehabilitació de la sala B, finançades per un 
Ajuntament que cedirà l’antic Mercat de les Flors com a seu del Teatre Lliure.

El mercat no va arribar a 
ser l’ateneu popular que el 
barri reclamava, però avui 
és un important equipament 
cultural de ciutat.
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23. Les Cotxeres i la plaça de Sants
«Salvem Sants dia a dia, ni pas elevat ni museu del tramvia»

Sants (Sants-Montjuïc)

La plaça de Sants, el centre cívic de Cotxeres i l’arxiu històric del barri són fi-
tes d’una lluita veïnal que, imposant participació democràtica a la dictadura, 
vincula urbanisme, mobilitat, patrimoni i equipaments.

1973: Iniciada la campanya Cop d’ull a Sants, el Centre Social de Sants i 21 
entitats es declaren contra la prolongació de l’avinguda Roma amb pas ele-
vat al centre del barri.

1974: Dibuixos infantils, postals de Cesc i 13.000 firmes escalfen una assem-
blea al cine Gayarre que, el 12 de maig, exigeix a l’Ajuntament no fer el pas 
elevat i urbanitzar la plaça de Sants segons la idea veïnal, a més de recuperar 
les cotxeres de tramvia com a centre cívic i la masia de la Casa del Rellotge 
com a arxiu històric. L’11 de juny, l’alcalde Enric Masó cedeix a tot.

1975: S’inaugura la nova plaça de Sants amb massiva participació del barri.

1984: Obre el centre cívic municipal de Cotxeres, que acabarà cogestionat pel 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

El dibuix d’en Cesc 
denunciava l’aïllament veïnal 
a finals de la dictadura. Les 
Cotxeres i la plaça de Sants 
són avui un lloc de trobada 
ciutadana.
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24. Can Batlló
«Recuperem Can Batlló»

Sants i la Bordeta (Sants-Montjuïc)

La històrica fàbrica tèxtil de Can Batlló és la prova de com un anhel veïnal 
pot trigar gairebé quaranta anys a concretar-se. El recinte fabril destinat el 
2009 a Museu d’Arquitectura i Urbanisme i on, des del tombant del segle 
xxi, s’hi han projectat també altres equipaments, pisos i zones verdes, es va 
començar a reivindicar el 1973. 

1973: La campanya Cop d’ull a Sants situa Can Batlló com un dels espais per 
recuperar per al barri.

1990: El Centre Social de Sants i la parròquia de Sant Medir demanen el PERI 
per ordenar i arranjar l’espai i l’entorn de Can Batlló.

1998: Es crea la comissió de Can Batlló entre Ajuntament i entitats veïnals.

1999-2002: L’Ajuntament fa la primera proposta de PERI, que contempla 
pisos, equipaments i zona verda. El 2001, a instàncies de la Generalitat, refà 
el projecte per a l’aprovació definitiva.

2004-2006: S’afegeix l’àrea de Magòria al pla de Can Batlló, augmentant-ne 
els habitatges de renda lliure.

2009: L’alcalde Jordi Hereu i la ministra d’Habitatge signen el conveni de 
cessió per convertir part de Can Batlló en seu del Museu Nacional d’Arqui-
tectura i Urbanisme espanyol. Amb tot, no s’ha iniciat encara cap actuació 
a Can Batlló.

Les entitats veïnals venien 
reivindicant la fàbrica de 
Can Batlló des del 1973, 
igual que ho van continuar 
fent el 1998, com indica el 
butlletí de l’AV. Ara mateix 
(any 2010) s’ha anunciat 
que comencen les obres de 
remodelació.
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25. L’Espanya Industrial
«Verd, poliesportiu, hospital»

Sants (Sants-Montjuïc)

«Una de les més boniques victòries del moviment popular» va ser, segons 
Josep M. Huertas, el parc de l’Espanya Industrial. I és que la pressió veïnal va 
frustrar l’especulació tramada a la finca familiar de 50.000 m2 per l’exalcalde 
franquista de L’Hospitalet, José Matías de España Muntadas.

1975: Matías de España vol fer 10.000 pisos on el Centre Social de Sants 
reivindica equipaments. Amb assemblees i l’ocupació dels terrenys, els veïns 
exigeixen una expropiació que compleixi el Pla Comarcal.

1976: Diputat provincial, Matías de España retoca in extremis el Pla Comarcal 
per qualificar d’edificable la seva propietat. Hi aixecarà dos blocs de pisos.

1977-1979: Els veïns pressionen els alcaldes José M. Socías Humbert i Ma-
nuel Font Altaba fins a fer que l’Ajuntament reclami al Consell d’Estat la 
qualificació de zona verda i que el delegat d’urbanisme, Joan Antoni Solans, 
comprometi la compra dels terrenys.

1980: L’Ajuntament democràtic convoca un concurs d’idees per un solar ja 
públic.

1985: S’obre el parc, amb un centre cívic i un poliesportiu gestionat pel Se-
cretariat d’Entitats.

El bonic cartell que exigia 
el parc l’any 1979 es va fer 
realitat el 1985.



100 victòries veïnals a Barcelona • 81

26. El Vapor Vell
«Recuperem el Vapor Vell; anem cap a un barri millor»

Sants (Sants-Montjuïc)

Poc es pensava José María Ruiz Mateos que, en ser-li expropiada Rumasa 
(i, amb ella, el Vapor Vell destinat a centre comercial), facilitaria a Sants una 
biblioteca i una escola. No obstant, el moviment veïnal va haver de batallar-hi 
tant els anys vuitanta com els setanta.

1976: Galerias Preciados (després Rumasa) compra els 15.000 m2 del Vapor 
Vell que els veïns havien anhelat per a equipaments durant la campanya Cop 
d’ull a Sants de 1973. 

1977: Es presenta un pla parcial per fer-hi un centre comercial (febrer) que 
les AAVV de Sants impugnen (desembre). El 1982 l’Ajuntament arxiva el pla.

1983: Expropiada Rumasa pel Govern del PSOE, la fàbrica passa a mans 
de l’Estat. El moviment veïnal llança la campanya Recuperem el Vapor Vell: 
anem cap a un barri millor i recull 3.000 firmes.

1984-1986: Manifestacions i diades reivindicatives com l’acampada de no-
vembre de 1985 forcen la declaració de la fàbrica com a monument històric 
i la seva recuperació per a equipaments. Seixanta entitats al·leguen el pla 
d’obertura del carrer Joan Güell.

1989: El maig s’aprova definitivament el pla que salva el Vapor Vell i el desti-
na a biblioteca pública i a seu de l’escola Barrufet.

L’acampada popular davant 
de la fàbrica (1985) va ser 
una acció clau per a la seva 
declaració com a monument 
històric.
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27. La Ronda del Mig
Sants (Sants-Montjuïc)

Una rambla cobreix avui la Ronda del Mig al seu pas per Sants, Badal i la 
Bordeta. Però el que el 1972 va néixer com a Primer Cinturó de Ronda i, fins 
al 1975, fou batejat com a Ronda de Porcioles, era una via ràpida en una rasa 
a cel obert discutida pels veïns i que es va emportar 837 habitatges, 96 co-
merços i 89 indústries. La demanda de cobertura només va guanyar després 
de dues dècades de lluita.

1968-1976: Enmig de protestes a Sants i a la Bordeta, el cinturó es projecta i, 
des del 1972, es construeix per unir la Zona Franca i el carrer Balmes. Entre 
manifestacions contra el pla comarcal, les AAVV només aconsegueixen un 
túnel de 350 metres entre els carrers de Pavia i Sants enlloc del de 850 metres 
demanat per evitar l’esventrament del barri.

1992: Després de guanyar un recurs al Tribunal Suprem contra el pla especial 
del primer cinturó, l’AV Badal-Brasil recull 8.000 signatures i reactiva la lluita 
pel seu soterrament.

1993: El juliol s’aprova el pla de cobertura del que l’Ajuntament rebateja com 
a Ronda del Mig. Es finança venent 400 places d’aparcament generades amb 
les obres.

1995: El 25 d’octubre s’inaugura el primer tram de rambla que cobreix la 
ronda entre Sants i l’avinguda de Madrid.

Una manifestació il·legal a 
finals dels anys 60 s’oposa 
al primer cinturó de ronda, 
també batejat com a 
«Ronda de Porcioles».
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28. Centre cívic i biblioteca de Blai
Poble Sec (Sants-Montjuïc)

Paradoxes de la vida (i de la lluita veïnal), l’actual biblioteca Francesc Boix 
—dedicada al fotògraf comunista català que va ser testimoni de càrrec con-
tra els nazis al judici de Nuremberg— havia estat abans seu de la Falange 
al Poble Sec. El seu edifici singular de 1889, amb un pati d’acàcies al carrer 
de Blai, fou escola religiosa i seu de la FAI fins a ser requisat el 1939. Però el 
barri el va recuperar durant la transició.

1976: Mort Franco, l’AV Poble Sec reivindica el canvi de propietat i l’ús de la 
seu del Movimiento al barri.

1978: L’AV ocupa l’edifici per les festes de La Mercè. Força així que, l’any 
següent, el Ministeri de Cultura li cedeixi el local per un any. Els veïns comen-
cen a rehabilitar el que serà centre d’activitats socials i culturals. El 1980 se’n 
pintarà la façana durant una festa popular.

1982: La FAVB hi celebra el seu Xè aniversari.

1985: De mans de l’Estat, l’edifici passa a la Generalitat, que el 1987 el tras-
passarà a l’Ajuntament.

1991: Rehabilitat des del 1988, s’inaugura com a centre cívic cogestionat per 
l’AV.

2000: La creació del centre cívic del Sortidor permet reconvertir l’edifici de 
Blai en la biblioteca Francesc Boix.

El 1978 l’AV del Poble Sec 
ocupa l’edifici del carrer Blai 
per celebrar les festes de la 
Mercè i reivindicar-lo per al 
barri.
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29. Can Farrero i la Casa del Rellotge
«Obrero, no gastes tu dinero en pisos de Farrero»

Zona Franca (Sants-Montjuïc)

A mitjan anys setanta, Industrias Farrero era una de tantes fàbriques aban-
donades i que, incloent-hi arbres i un ampli jardí privat, el pla comarcal va 
qualificar de zona verda. Però si avui existeix el parc i, a l’edifici industrial, 
un centre cívic és perquè, en el context de la transició, la pressió veïnal va 
vèncer l’especulació.

1977: «Farrero, embustero» i «Obrero, no gastes tu dinero en pisos de Farrero». 
Amb el suport de l’AV de la Mare de Déu del Port, així van reaccionar els 
veïns a la construcció de pisos al costat del passeig de la Zona Franca, que 
Inmobiliaria Farrero venia amb la promesa d’un futur parc. Aquest el van 
inaugurar els veïns pel seu compte, el novembre, quan van ocupar el jardí 
d’Industrias Farrero durant una jornada reivindicativa que reclamava també 
un centre cívic.

1978: Després que l’empresa posés una tanca amb la llegenda «Prohibido el 
paso, propiedad privada», el febrer s’arriba a un acord a tres bandes amb els 
veïns i l’Ajuntament que conserva l’edifici i els arbres d’Industrias Farrero. 

1984: El juny s’inaugura el parc de Can Farrero i el centre cívic Casa del 
Rellotge.

Sense eufemismes, la 
pancarta veïnal deixava 
clares les prioritats del barri.
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30. Can Clos i El Polvorí
En lluita contra les escombraries i l’aluminosi

Montjuïc (Sants-Montjuïc)

Dues dècades separen les lluites que els barris que el 1952 el Patronat Mu-
nicipal de l’Habitatge va construir a Montjuïc van lliurar contra les escom-
braries (anys setanta) i l’aluminosi (anys noranta). Entremig, com sovint 
i arreu, hi ha la lluita sostinguda per la dignitat i la millora d’uns barris 
obrers mancats de tot.

1971: Els centres socials del Polvorí i Can Clos i l’AV de la Mare de Déu del 
Port vertebren uns barris en zona verda però, a la pràctica, destinats a am-
pliar els abocadors d’escombraries de Montjuïc. La reacció veïnal la catalitza 
una esllavissada de merda sobre Can Clos que, el 5 de desembre, destrueix 
vint-i-sis habitatges.

1972: S’aturen amb barricades els camions d’escombraries, i els veïns acon-
segueixen suspendre els abocaments a Montjuïc. «Precisamente debido a las 
protestas de ustedes», va dir l’alcalde Porcioles.

1975-1979: En lluita contra el pla comarcal, Can Clos i el Polvorí arrenquen de 
l’alcalde Massó la promesa d’aigua corrent, un ambulatori i un centre cívic 
a La Bàscula. L’alcalde Socias escoltarà altres demandes i, ja en democràcia, 
s’equiparan els barris.

1991-2008: Afectat d’aluminosi, el Polvorí es mobilitza de nou fins aconse-
guir la seva rehabilitació integral. 

Assemblea convocada pel 
Centre Social d’El Polvorí 
els anys setanta, punt de 
partida d’una llarga lluita per 
l’habitatge digne.
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31. Manufactures Ceràmiques
«Fora fums i indústries perilloses»

Hostafrancs (Sants-Montjuïc)

Entre 1972 i 1974, un incendi a la fàbrica Jovi (Guinardó), la mort de tres 
bombers en un altre foc a Iberia Radio (Poblenou) i el clima irrespirable 
per un assecador de pells al carrer de Sant Nicolau (Hostafrancs) van fer 
vessar el got de les reivindicacions veïnals contra indústries perilloses. Si al 
Poblenou l’AV va guanyar el 1975 un pols ràpid contra els fums de cianur de 
l’empresa Fertrat, a Hostafrancs la lluita contra Manufactures Ceràmiques va 
impulsar l’AV i va culminar amb una zona verda, pisos i un institut.

1974: El juliol es crea la gestora de l’AV d’Hostafrancs a partir de la lluita 
contra el pla comarcal i una recollida de firmes demanant el trasllat i la recon-
versió en equipaments de Manufactures Ceràmiques. Situada entre la Gran 
Via, la carretera de la Bordeta i el carrer de Farell, els fums d’aquesta fàbrica 
eren molt molestos.

1978: Després d’haver aconseguit el cessament de l’activitat de Manufactu-
res Ceràmiques i de participar en les lluites veïnals de Sants i la Bordeta, l’AV 
d’Hostafrancs és finalment legalitzada.

1979: L’Ajuntament expropia els terrenys de Manufactures Ceràmiques, que 
es trasllada. S’hi aprova un pla d’ordenació amb habitatges, un institut i una 
zona verda.

Davant l’agressió dels fums, 
els veïns dibuixen els arbres 
somniats.
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32. Parc de Can Sabaté
Zona Franca (Sants-Montjuïc)

La victòria veïnal de Can Farrero, on uns antics terrenys industrials es van 
salvar com a parc davant l’amenaça de l’especulació immobiliària, va espe-
ronar els veïns de la Zona Franca a plantejar una lluita similar pel solar inte-
rior de les antigues Industrias Mecánicas. Com tantes altres reivindicacions 
veïnals en el context de la transició, la de l’avui Parc de Can Sabaté també 
es va guanyar.

1978: Tots just un mes després de salvar Can Farrero com a parc, i quan la 
immobiliària Efisa estava acabant d’edificar els darrers blocs de pisos del 
conjunt Estrellas Altas, l’AV Mare de Déu del Port reclama una zona verda a 
l’interior de les antigues Industrias Mecánicas.

1979: Després d’un any d’assemblees i manifestacions, els veïns ocupen els 
terrenys i, el març, inauguren oficiosament el parc reivindicat. Això força, a 
l’octubre, un acord entre l’AV Mare de Déu del Port, el nou Ajuntament de-
mocràtic i els propietaris del solar per oficialitzar la zona verda.

1984: El setembre, s’inaugura el nou Parc de Can Sabaté.

Amb el pic a la mà, els 
veïns del Port ocupen els 
terrenys de Can Sabaté el 
1979, primer acte de la lluita 
pel parc.
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33. Jardins de la Maternitat
«Defensem la Maternitat»

Les Corts

Que un barri tan densificat com les Corts pugui gaudir de set hectàrees de 
jardins públics entre els pavellons, molts modernistes, que a finals del segle 
xix la Diputació va construir per a Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits 
és una victòria del moviment veïnal.

1990: Amb motiu de la denúncia d’uns barracons olímpics provisionals que 
després van quedar com a definitius, l’AV Les Corts i altres entitats revifen 
la històrica reivindicació veïnal en defensa de la integritat i l’ús públic dels 
jardins de la Maternitat.

1995: El veïnat s’oposa al pla del Frenopàtic i atura la construcció d’un edifici 
en zona verda a la Maternitat.

2000-2001: Dues associacions de veïns denuncien obres il·legals al pavelló 
de la Lactància i a la Casa del Mossèn, edificis protegits als quals es vol afegir 
un pis i enderrocar-ne una part. L’acció veïnal atura part de les obres i també 
força la retirada d’un projecte de pla director que preveia construir un nou 
carrer que dividia els jardins per la meitat i obria al trànsit una zona on hi ha 
una escola i diversos hospitals.

Carrer, la revista de la FAVB, 
es feia ressò de la lluita de 
les Corts per guanyar aquest 
«oasi» verd que representen 
els jardins per a un barri 
molt dens.
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34. Quatre escoles públiques
Ausiàs March, Ítaca, Les Corts i Barcelona

Les Corts

Ausiàs March, Les Corts, Barcelona, Ítaca… Quatre de les set escoles públi-
ques de primària que hi ha a les Corts van néixer o sobreviure gràcies a la 
lluita combinada del moviment veïnal i dels moviments de renovació peda-
gògica. Com en tants altres barris.

1974: L’AV Les Corts denuncia que l’escola Ausiàs March, creada el 1893, no 
comença el curs pel seu estat ruïnós. S’ubicarà en locals provisionals.

1975-1977: L’AV entrega firmes a l’alcalde Massó i presenta un projecte per 
a Ausiàs March que, amb un cost de 22 milions de pessetes, inaugura nou 
centre el 1977. En paral·lel, un grup de mestres i pares funda l’escola coope-
rativa Ítaca, membre del CEPEC que el 1986 passarà a la xarxa pública.

1978-1982: El veïnat reivindica una escola al solar de Comercial Fiat, que 
l’alcalde Socías vol enderrocar. L’escola Les Corts neix provisionalment en 
uns baixos i es pressuposta el seu edifici en 25 milions de pessetes, prèvia 
despesa de 18 més en enderrocs. Per estalviar, l’AV proposa rehabilitar l’edi-
fici Fiat i sumar-hi altres equipaments; l’Ajuntament ho accepta i l’obra rep el 
premi FAD de 1982. A tocar de Sants, l’escola Barcelona també naixerà fruit 
de les demandes veïnals de les Corts.

L’escola Ausiàs March i 
l’escola Barcelona, dos 
capítols de la llarga lluita 
veïnal per a l’ensenyament 
públic.
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35. Sol de Baix
Les Corts

«Desde hace quince años existe un solar en el límite de Sants-Les Corts, el Sol 
de Baix, junto al cruce del Cinturón de Ronda y la Travessera de las Corts, que 
ha sido desaprovechado por las sucesivas administraciones municipales. Este 
solar ha tenido los más diversos usos, desde basurero público hasta mingitorio 
para perros. Recientemente ésto se simultanea con una improvisada zona de-
portiva». Ho denunciaven vint-i-vuit veïns en una carta a El País, l’1 de juliol 
de 1983, per instar l’alcalde Maragall a tenir cura d’una zona verda guanyada 
anys enrere pels veïns.

1972: El setembre, es crea l’AV Sol de Baix a partir de veïns afectats pel metro 
als carrers de Can Bruixa i Joan Güell. Volen controlar la urbanització de la 
zona de confluència entre el Primer Cinturó i l’avinguda Madrid, qualificada 
per fer habitatges i una zona verda que requereix expropiació municipal.

1974: L’AV Sol de Baix participa en les lluites i manifestacions pel Pla Co-
marcal.

1979: Dos anys després de construir-se la majoria d’habitatges del sector, i 
sota pressió veïnal, a l’octubre l’Ajuntament expropia finalment els 6.400 m2 
de Sol de Baix per fer-hi una zona verda que encara tardarà anys a urbanitzar-
se com la plaça actual.

La pressió veïnal va convertir 
un abocador en una 
ombrívola zona verda.
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36. La ‘polideportiva’ del Barça
Les Corts

Barcelona té un llarg historial de requalificacions urbanístiques especulatives 
en espais esportius: els camps del Barça a les Corts, de l’Europa a Gràcia i de 
l’Espanyol a Sarrià. També té una llarga tradició d’oposició veïnal a aquestes 
operacions, però coronada només per èxits parcials com el de l’oposició al pla 
Barça 2000 de Josep Lluís Núñez, recuperat després com a requalificació del 
Miniestadi per Joan Laporta i l’alcalde Jordi Hereu. Per això és encara avui un 
èxit la victòria veïnal dels anys setanta en la piscina polideportiva del Barça.

1974: L’AV Les Corts denuncia que al solar de l’antic camp de les Corts —que 
el constructor Josep Maria Figueras compra per 242 milions de pessetes i on 
hi especula amb blocs de pisos— es vol privatitzar una piscina en l’espai que 
queda de zona esportiva sense requalificar. Un editorial al butlletí veïnal (La 
polideportiva), una exposició i un serial literari fan aflorar la protesta, que fa 
seva el regidor franquista Eduardo Tarragona.

1975: L’Ajuntament cedeix a les pressions veïnals i admet que la piscina ad-
junta als blocs de l’antic camp de les Corts no sigui d’ús privatiu dels propie-
taris dels pisos i obri les portes al barri.

La premsa veïnal va utilitzar 
l’humor i la ironia en les 
seves reivindicacions. 
Durant els anys setanta la 
Revista de Les Corts va ser 
una important publicació.



92 • QUADERNS DE CARRER

37. Centre Cívic de Can Deu
Les Corts

«Can Deu és una bella finca modernista que durant dècades va ser la resi-
dència de la família Deu. El 1986 es va convertir en un centre cívic i va ser la 
primera casa que es va recuperar com a equipament a les Corts.» Com en 
massa altres casos d’oblit o desmemòria, això és tot el que diu una web ofi-
cial, en aquest cas municipal, sobre la història d’un equipament que si avui 
existeix és gràcies a la lluita veïnal.

1975: Una veïna impugna la construcció de l’Hotel Sarrià, una sentència ju-
dicial admet que l’edifici s’ha excedit un 40% en alçada i volum constructiu i 
obliga els promotors a retallar-ne plantes.

1976-1986: L’AV Les Corts exigeix a l’Ajuntament que compleixi la sentència 
i, davant de la negativa de l’hotel ja edificat, es negocia una compensació, 
que es quantifica en vuitanta milions de pessetes. Amb acord veïnal, l’Ajun-
tament proposa dedicar 60 d’aquests milions a la compra de la finca de Can 
Deu, a la plaça de la Concòrdia, que esdevindrà un dels primers centres cí-
vics de Barcelona i punt de referència de l’activitat sociocultural de les Corts. 
Els 20 milions restants es dediquen a una zona verda al carrer del Pintor 
Tapiró, a la zona de Sant Ramon.

Es va armar «la de Can 
Déu» i el vell edifici 
modernista es va 
transformar en centre cívic.
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38. El Castell de l’Oreneta
Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi)

Barcelona té un dels millors ferrocarrils reduïts a escala i tripulats d’Europa 
en l’incomparable marc d’un excepcional parc forestal urbà de 17 hectàrees 
als peus de Sant Pere Màrtir, entre el monestir de Pedralbes i Can Caralleu. 
És el parc del Castell de l’Oreneta, comprès per dues antigues finques de les 
famílies Tous i del comte Milà, que la Creu Roja havia adquirit per fer-hi un 
hospital. Si avui és un parc és perquè, durant la transició, el moviment veïnal 
el va guanyar per a la ciutat.

1976-1977: En les seves al·legacions al Pla Comarcal, l’AV Sarrià demana ga-
rantir la qualificació com a zona verda i l’accés públic a les finques del Castell 
de l’Oreneta, originari de 1910 i enrunat. Mesos després, l’AV insisteix da-
vant de l’Ajuntament de Socías i el delegat d’urbanisme, Joan Anton Solans, 
fa seva la reivindicació.

1978: L’Ajuntament compra a la Creu Roja les dues finques de Collserola i 
les obre al públic com a parc. El 1981, afeccionats al modelisme ferroviari hi 
començaran a instal·lar un circuit de 636 metres. Una part del parc es requa-
lificarà per acollir-hi l’escola Costa i Llobera.

2008-2009: L’AV s’oposa a la construcció d’una gossera al llindar del parc, 
que reivindica que sigui protegit pel futur Parc Natural de Collserola.

La recollida de signatures 
des de l’AV, com en moltes 
altres situacions, va ser l’inici 
de la defensa del parc.
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39. Can Castelló
Sant Gervasi (Sarrià-Sant Gervasi)

Inicialment reivindicada com a ateneu popular, la masia de Can Castelló va 
acabar sent residència de gent gran i, actualment, també acull un dels últims 
centres cívics de la ciutat. El que no ha canviat mai és el frondós jardí que 
l’envolta. Però on ara hi ha arbres i un equipament en un dels pocs masos 
conservats a Sant Gervasi, hi hauria hagut només pisos si el moviment ve-
ïnal no hagués forçat l’Ajuntament a salvar el que el Pla Comarcal va donar 
sense traves a l’especulació.

1975-1976: Una de les primeres reivindicacions de l’AV Sant Gervasi va ser la 
de conservar com a parc i ateneu popular els jardins i el mas de Can Castelló, 
una masia dels anys 30 a la qual la revisió del Pla Comarcal va manllevar la 
qualificació de zona verda de 1953 per convertir-la en aprofitament privat.

1978: L’abril, l’Ajuntament informa que ha pactat amb els propietaris la ces-
sió de la masia (per a casal de gent gran i centre cívic) i els jardins (parc 
públic). A canvi, autoritza una major alçada constructiva en el solar restant. 
Això indignarà els veïns, que recorreran judicialment l’acord i veuran com, 
anys després d’aixecar-se els pisos, el 1992 el Tribunal Suprem els dóna la 
raó.

2007: El 10 de novembre s’inaugura el nou centre cívic de Can Castelló.

Un punt verd insòlit per a 
la ciutat i una vella masia 
dels anys 30 existeixen avui 
a Barcelona entre d’altres 
coses gràcies a la lluita dels 
veïns i veïnes.
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40. Vil·la Cecília
Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi)

El Casal de Sarrià, a l’antiga Vil·la Cecília, i els jardins que l’envolten són el 
que són i no pas pisos perquè el moviment veïnal va guanyar dues hectàrees 
de verd i equipaments a la cessió inicial que, el 1969, la família Olabarría va 
fer dels jardins de la Vil·la Amèlia a la ciutat. La contrapartida del municipi 
a la propietat era fer a les bessones vil·les Amèlia i Cecília més pisos dels 
previstos, però la pressió veïnal va frustrar l’operació. 

1974-1976: L’AV Sarrià recorre la modificació del Pla Comarcal que, per pres-
sions de la família Olabarría i Cementos Fradera, transforma en edificable 
Vil·la Cecília. El veïnat reivindica sumar els seus jardins als de la bessona 
Vil·la Amèlia i fer equipaments a l’única torre conservada.

1977-1978: El Ministerio de la Vivienda suspèn la llicència constructiva a Vil·la 
Cecília. Entre accions veïnals, la propietat negocia amb l’AV i l’Ajuntament de 
cedir a la ciutat 15.000 m2 dels jardins, la torre i quatre milions de pessetes 
per rehabilitar-la com a equipament a canvi d’edificar 29.000 m2 de sostre 
dels 34.000 inicialment previstos als carrers Riu de l’Or i Cardenal Vives i 
Tutó. Una assemblea veïnal accepta l’acord.

1983: S’inaugura el centre cívic del Casal de Sarrià a la Vil·la Cecília.

No va faltar imaginació en la 
lluita perquè Vil·la Cecília es 
convertís en casal de Sarrià.
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41. L’Elèctric i el centre cívic de 
Vallvidrera
«Volem local»

Vallvidrera i les Planes (Sarrià-Sant Gervasi)

Sovint oblidats, i sense que el districte de Sarrià-Sant Gervasi tingui en 
compte les seves peculiaritats de zones semiurbanes enmig del parc de Coll-
serola, els barris de Vallvidrera i les Planes han protagonitzat també llargues 
lluites per assolir equipaments tan bàsics com locals socials que avui són 
centres cívics. 

1979-1981: Vallvidrera reivindica un local social sobre l’abocament de les ter-
res extretes per Tabasa per fer el primer túnel de Vallvidrera. L’alcalde Narcís 
Serra autoritza construir-ne un de provisional: el barracó la Llauna, aixecat 
pels veïns amb dos-cents crèdits de 10.000 pessetes. Fins al 2000, mentre 
Vallvidrera segueix reivindicant un local, la Llauna servirà per a festes majors 
i tot tipus d’actes. En paral·lel, les Planes reivindica per a ús públic l’antic 
edifici buit de l’Elèctric —un dels primers restaurants amb cuina elèctrica de 
l’Estat—, que la Corporació Metropolitana de Barcelona havia expropiat a la 
família March. L’Ajuntament hi accedeix i l’obre com a local social.

1999-2002: L’Ajuntament cedeix a la demanda veïnal i construeix el centre 
cívic Vallvidrera i la biblioteca Collserola, que s’inauguren el 2002 i després 
es rebategen, respectivament, en honor dels veïns desapareguts Manuel 
Vázquez Montalbán i Josep Miracle. El 2002 s’inaugura també el nou centre 
cívic Elèctric a les Planes.

L’any 1979, els veïns 
interpel·len els poders 
públics reivindicant un 
local social. Ara, els nens i 
nenes del barri poden gaudir 
d’aquests espais conquerits.
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42. Nucli antic de Sarrià
Més val tard que mai

Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi)

Annexionada a Barcelona el 1921, la vila de Sarrià va haver d’esperar fins al 
2008 per veure preservar urbanísticament el seu nucli antic, vertebrat pel 
carrer Major. Una preocupació des que es va crear l’AV, el 1960, i que durant 
la transició es va posar damunt de la taula amb l’objectiu de defensar la 
identitat d’un barri poble de carrers estrets i cases petites.

1977-1979: L’AV Sarrià i tots els partits polítics signen un document dema-
nant la protecció del nucli antic, objecte de les agressions del creixement 
urbanístic especulatiu i de la manca d’un pla de mobilitat respectuós amb la 
trama urbana preexistent. Però durant anys l’Ajuntament només considera 
nucli antic el barri gòtic i desatén els nuclis dels antics pobles agregats: Sar-
rià, Sant Gervasi, Sant Andreu, les Corts, Gràcia, Horta, Sants, Sant Martí... 

2008: Una modificació del PGM conserva el nucli antic de Sarrià, però no 
pas el seu entorn. La preservació de l’eix del carrer Major només atenua el 
fet que el pla de vores de la Via Augusta ofegui cases veïnes, que a la Riera 
de les Monges es permetin pisos d’alt standing i que grans construccions a 
l’avinguda J. V. Foix tanquin el barri per ponent.

Sarrià no vol perdre els 
seus punts d’identitat. 
Després d’un llarg procés 
s’ha modificat el Pla General 
Metropolità, que garanteix la 
conservació del nucli antic 
del barri.
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43. Can Brusi
«El jardí dels jardins»

Sant Gervasi (Sarrià-Sant Gervasi)

«El jardí dels jardins». Així, al pròleg de Mirall trencat, recorda Mercè Ro-
doreda «el parc abandonat del marquès de Can Brusi» on, darrere de casa 
seva, de petita, l’escriptora veia «arbres centenaris» i escoltava «rossinyols 
a les nits d’estiu». Un paisatge bucòlic d’una finca modernista de la família 
Sagnier —amb casa de 1.000 m2 envoltada de 5.000 m2 de bosc—, que entre 
1939 i els anys setanta va ocupar la Sección Femenina de la Falange i que fins 
al segle xxi, per pressió veïnal, no ha esdevingut parc públic.

1997: Després de recollir 6.000 firmes demanant equipaments i l’obertura 
dels jardins de Can Brusi que la Universitat de Barcelona ocupa amb diverses 
dependències des dels anys setanta, el veïnat de Sant Gervasi surt al carrer 
per evitar la conversió en apartaments de la casa Sagnier. Pancartes als bal-
cons i una concentració de cinc-cents veïns, el 13 de juny, desemboquen en 
una assemblea, el 5 de novembre, que celebra un primer acord.

2003: S’inaugura el parc dels jardins de Can Brusi.

2006-2007: La pressió veïnal força un acord entre l’Ajuntament i la UB per 
fer equipaments a la casa Sagnier. El 20 d’abril del 2007 s’hi inaugura un 
centre cívic, un casal infantil i punts d’informació per a dones i joves. 

Els mitjans de comunicació 
es van fer ressò de la 
manifestació a l’entorn de 
la plaça Molina celebrada 
el 1997. Un dels actes que 
van aconseguir alliberar 
de l’especulació la finca 
modernista.
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44. El ginjoler d’Arimon
«Salvem el ginjoler»

Sant Gervasi (Sarrià-Sant Gervasi)

«Després de passar una temporada invocant la grandesa de les grans ope-
racions urbanes a escala metropolitana, no estaria de massa tornar a les 
petites accions puntuals. I posar el ginjoler com a exemple.» Ho deia l’ar-
quitecte Oriol Bohigas el 2007 quan, com els escriptors Antoni Puigverd i 
Enrique Vila-Matas, va donar suport a la lluita veïnal que va salvar un arbre 
bicentenari a Sant Gervasi.

2007: El maig, una immobiliària enderroca una torre del carrer d’Arimon, 
cantonada amb Berlinès, per fer-hi un bloc d’habitatges. Dues veïnes des-
cobreixen que el ginjoler del jardí (que no apareix a la llicència d’enderroc) 
és l’exemplar més gran d’Europa, amb una antiguitat de prop de 200 anys. 
Endeguen una campanya per salvar-lo i envoltar-lo d’una placeta.

2008: El juliol, l’Ajuntament ofereix trasplantar l’arbre però el veïnat s’hi nega 
amb informes que asseguren que moriria. El setembre, un recital poètic cul-
mina una campanya veïnal d’ampli ressò mediàtic que força l’àrea d’Urba-
nisme a catalogar el ginjoler en contra del parer del Districte. L’Ajuntament 
no li fa la placeta, però canvia la normativa perquè qualsevol ciutadà pugui 
proposar la catalogació d’un arbre.

Les petites lluites són 
importants, com en el cas 
de la salvació del ginjoler 
d’Arimon, en la qual van 
participar activament les 
escoles del barri.
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45. La Sedeta
«La Sedeta per al barri»

Camp d’en Grassot (Gràcia)

En una entrevista amb l’AV Sagrada Família abans de plegar de president de 
la Diputació, Juan Antonio Samaranch va dir que volia deixar «un bon record 
a la ciutat». Es referia a La Sedeta, que la Caixa Catalunya que ell presidia va 
comprar per especular amb pisos i que, a mig enderrocar i per pressió veïnal, 
va haver de vendre a l’Ajuntament per a equipaments.

1974-1976: Amb la campanya La Sedeta per al barri, l’AV Sagrada Família 
reivindica la fàbrica de Salvador Casacuberta, requalificada al Pla Comarcal 
com a sòl edificable.

1977-1978: Venuda a la Caixa Catalunya que presideix Samaranch, La Sedeta 
tanca i, el mes d’abril, comença el seu enderroc per fer-hi dos-cents pisos. 
L’AV reacciona amb pintades, manifestacions, firmes i una reivindicativa re-
vetlla de Sant Joan que posen Samaranch contra les cordes: el setembre 
plega i negocia la venda de la fàbrica a l’Ajuntament. L’acord, per 150 milions 
de pessetes, no es concreta fins que el 26 de maig de 1978 l’enderroc d’una 
xemeneia intensifica la protesta veïnal.

1982-1983: S’inauguren l’escola, l’institut, el centre cívic i la plaça de la res-
taurada Sedeta.

El veïnat de Sagrada Família 
es va oposar enèrgicament a 
l’especulació que suposava 
la construcció de dos cents 
habitatges a La Sedeta i es 
va unir per defensar espais 
públics.
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46. La Violeta
«Salvem la Violeta»

Gràcia

Projectada el 1893 per l’arquitecte Jaume Gustà com a seu de la Sociedad de 
Fomento Voluntario de la Villa de Gracia, la Violeta és una mena de casino 
de poble amb bar, billar, futbolí i teatre que ha estat seu de gremis i entitats 
esportives i culturals del barri. Una plataforma veïnal va ser qui la va salvar 
de l’especulació.

2004: L’abril, la junta de la Mútua d’Industrials i Comerciants de Gràcia, pro-
pietària de la Violeta, es dissol i ven l’edifici a una immobiliària holandesa. 
L’AV Vila de Gràcia, l’Ateneu La Torna i el Taller d’Història, entre d’altres, 
creen la Comissió Salvem la Violeta. Una campanya amb botifarrades, cam-
pionats de futbolí, castellers i signatures dóna suport a les quinze entitats 
que demanen «el manteniment de l’edifici com a espai de vida associativa 
i cultural».

2005: El gener, la immobiliària acorda amb l’Ajuntament cedir la Violeta a 
canvi d’un solar municipal al carrer Verdi, 100. Més que mai, la Violeta es-
devé un espai obert.

2009: L’Ajuntament fa un concurs per reformar la Violeta que obre les portes 
del seu enderroc, mantenint-ne només la façana. El veïnat es torna a mobilit-
zar fins que el projecte guanyador en manté els espais significatius.

La reivindicació del local 
de La Violeta és una 
lluita recent que planteja 
el vell problema de la 
falta d’equipaments i la 
participació activa del veïnat 
en la seva gestió.



102 • QUADERNS DE CARRER

47. L’Artesà de Gràcia
«L’Artesà, ateneu per al barri»

Gràcia

Consolidat des dels anys noranta com a referent en la música d’arrel tradici-
onal, el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) és l’hereu de l’Artesà reivindicat 
els anys setanta com a ateneu pel moviment veïnal i cogestionat els anys 
vuitanta per entitats del barri com a centre cívic.

1976: L’AV Vila de Gràcia endega la campanya de reivindicació com a ateneu 
de l’Artesà, antiga seu de La Fraternidad i El Artesano confiscada per la Fa-
lange el 1939 i posteriorment gairebé abandonada.

1978: L’AV endureix la campanya en favor de l’ateneu per evitar la instal·lació 
d’un bingo on ja hi havia la discoteca 4-6-4.

1979-1981: D’acord amb els programes de tots els partits a les primeres elec-
cions municipals democràtiques, i pressionat per una tancada veïnal, l’Ajun-
tament inicia gestions i acaba adquirint l’Artesà.

1985: Després de quatre anys d’obres, s’inaugura el centre cívic l’Artesà de 
Gràcia, de cogestió veïnal.

1993: Esllanguida la vida del centre cívic, i amb l’oposició inicial de l’AV Vila 
de Gràcia —que hi aprecia privatització d’un equipament nascut com a ate-
neu popular—, l’associació cultural TRAM assumeix la gestió del nou Centre 
Artesà Tradicionàrius.

Els veïns es van enginyar 
divertides maneres de 
mostrar el rebuig a un bingo 
i l’aposta per un ateneu a 
l’Artesà.
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48. Escoles OSI i Comas i Solà
Gràcia

El moviment ciutadà, que durant la transició va lluitar a fons per l’escola pú-
blica, va aixecar de nou aquesta bandera els anys noranta per reclamar llars 
d’infants i suport a l’ensenyament públic arreu i per defensar de l’especula-
ció centres com les escoles Comas i Solà i OSI de Gràcia.

1996: L’Ajuntament vol vendre a la immobiliària Támesis l’edifici del carrer 
de Saragossa que l’astrònom Comas i Solà va llegar com a equipament i que 
acull el parvulari de l’escola municipal Reina Violant. La idea és aconseguir 
diners per remodelar tota l’escola, però l’AMPA i vàries associacions s’hi 
oposen amb manifestacions. La FAVB proposa catalogar l’edifici. L’Ajunta-
ment ho rebutja però renuncia a vendre’l i hi manté el parvulari.

1998: La plataforma Recuperem les places de Gràcia demana en assemblea 
expropiar l’escola OSI, tancada cinc anys abans al carrer Gran de Gràcia, 
per dotar de jardí i pista esportiva l’escola Reina Violant i aquell sector del 
barri. Com les escoles Jujol i Reina Violant, serà lloc d’assaig dels Castellers 
de Gràcia.

2007: L’Ajuntament compra i cataloga l’edifici del baró de La Barre que havia 
estat asil al segle xix i escola des del 1920, i al solar de l’OSI s’inaugura l’es-
cola bressol Sant Medir. També s’hi ubica un casal de joves.

L’existència de les escoles 
Comas i Solà i Reina Violant 
donen testimoni, per una 
banda, de la defensa del 
patrimoni cedit a la ciutat, 
i per l’altra, la lluita per a 
l’escola pública.
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49. Parc de la Creueta del Coll
Coll-Vallcarca (Gràcia)

Més de 50 tones de formigó suspeses sobre un llac per quatre cables d’acer 
són l’Elogi de l’aigua de l’escultor Eduardo Chillida que corona avui el parc de 
la Creueta del Coll, lloc de trobada i lleure per al barri amb una gran piscina 
pública a l’aire lliure. Fa quaranta anys allò era només una pedrera als peus 
d’un turó en un barri degradat on s’hi volia construir il·legalment un aparca-
ment. Els veïns ho van impedir.

1975: L’AV del Coll denuncia que, diàriament, cent cinquanta camions treuen 
pedres i porten terra a la pedrera de la Creueta per fer-hi un aparcament. La 
denúncia veïnal atura unes obres mancades de llicència. En el context de la 
lluita contra el Pla Comarcal, i després d’una enquesta a 1.200 famílies del 
barri, l’AV recull el sentir del 98% dels veïns i reivindica un parc a la pedrera.

1976: Un Pla Popular de l’AV recull la demanda de parc al costat de reivin-
dicacions d’ambulatoris, escoles, instal·lacions esportives, transport públic 
i un mercat.

1977-1979: L’Ajuntament expropia les més de 3 hectàrees de la zona per fer-hi 
el parc.

1987: S’inaugura el parc de la Creueta del Coll segons un projecte de l’equip 
d’arquitectes Martorell, Bohigas y Mackay. A part de l’estany piscina i l’escul-
tura de Chillida, inclou una gran plaça de 6.000 metres quadrats amb jocs 
infantils.

Els veïns i veïnes van 
defensar per al barri la vella 
pedrera, avui convertida en 
una flamant zona lúdica.
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50. La plaça de la Virreina
«Salvem els arbres de la Virreina»

Gràcia

En només sis mesos, la reacció ciutadana davant d’un projecte de pàrquing 
municipal que sentenciava els arbres centenaris de la plaça de la Virreina 
va aconseguir vèncer l’amenaça sobre aquest espai singular de Gràcia. De 
passada, va posar en evidència que el despotisme municipal massa sovint 
imperant té el seu taló d’Aquil·les en època electoral.

1995 (abril): L’últim ple de l’Ajuntament abans de les eleccions municipals 
aprova fer un pàrquing soterrat a la plaça de la Virreina sense el coneixement 
dels veïns ni els preceptius informes del Districte de Gràcia i de Parcs i Jar-
dins. L’AV i comerciants de la plaça decideixen en assemblea oposar-s’hi 
amb tot tipus d’accions en plena campanya electoral: apel·lació a polítics i a 
la premsa, pancartes, recollida de 7.000 firmes, manifestacions, una cadena 
humana…

1995 (maig): Parcs i Jardins dictamina en un informe sobre el projecte de 
pàrquing que «el risc és elevat», en referència a la supervivència o no dels 
arbres centenaris.

1995 (setembre): Després que a finals de juny la comissió municipal d’apar-
caments deixés sense efecte la tramitació del projecte, el ple de l’Ajuntament 
el retira definitivament.

Per activa i per passiva el 
veïnat va defensar el verd de 
la seva plaça.
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51. Clínica Quirón
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi

Amb el seu expedient perdut al Tribunal Suprem, el cas de la requalificació 
urbanística de l’Ajuntament a la Clínica Quirón, invalidada a instància veïnal 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, evidencia que, com a la Barce-
lona de Porcioles, a la ciutat democràtica del segle xxi també cal vèncer llaços 
entre especulació i política.

2002: Prèvia retirada de l’operació de Núñez i Navarro, l’Ajuntament i la 
Quirón acorden modificar el PGM i permutar un solar municipal de la plaça 
Alfons Comín per fer la nova seu de la clínica a canvi de requalificar com a 
residencial el solar de la vella. La plusvàlua per a la Quirón és de 12,5 milions 
d’euros.

2003: Les AAVV de Gràcia, Penitents-Taxonera, Gràcia Nord-Vallcarca i 
Passatge Isabel presenten al·lgacions contra el projecte però l’Ajuntament 
l’aprova.

2004: Assessorat per la Càtedra d’Arquitectura Legal de la UPC, el moviment 
veïnal presenta un recurs davant del TSJC. Amb tot, el 2006 l’Ajuntament 
autoritza, entre protestes veïnals, la construcció de pisos a l’antiga clínica.

2007: El TSJC anul·la la requalificació i les AAVV exigeixen aturar les obres.

2008: L’Ajuntament i la Quirón recorren al Tribunal Suprem, que un any 
després defuig pronunciar-se al·legant haver perdut l’expedient del cas. 

Els missatges veïnals 
denunciaven la complicitat 
de l’Ajuntament en les 
maniobres especulatives de 
la Clínica Quirón.
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52. Plaça Lesseps
«Salvem la plaça Lesseps, ni pas elevat ni Via O!»

Gràcia

Polèmica encara ara, perquè la seva última reforma no ha convençut tot el 
veïnat després d’un procés participatiu, la plaça Lesseps existeix perquè el 
moviment veïnal va aturar, els anys setanta en una gran batalla ciutadana, el 
projecte de la Via O.

1972-1973: Amics de la Ciutat i l’AV Plaça Lesseps (després Vila de Gràcia) 
s’oposen a fer un pas elevat en l’encreuament del primer cinturó i la projec-
tada Via O, autopista que sortia d’un túnel del Tibidabo i esventrava 8.000 
habitatges, 2.000 locals i 25.000 veïns de Gràcia. Una exposició al Col·legi 
d’Aparelladors i 14.000 firmes tanquen la campanya «Salvem la plaça Les-
seps, pas elevat, no!».

1974-1976: L’alcalde Massó renuncia al pas elevat i avala un soterrament 
parcial que desgracia la plaça però que el veïnat accepta sempre que no es 
faci la Via O que s’inclou al Pla Comarcal. Actes i assemblees, 10.000 firmes, 
un recurs del Col·legi d’Arquitectes, la revolta dels llençols de l’abril de 1976 
(2.000 pancartes als balcons), una manifestació de 1.500 veïns (12 de maig) 
i una gran assemblea als Lluïsos de Gràcia (21 de juny) congelen la Via O. 
Formalment, no desapareixerà del planejament fins al 1985.

Als anys setanta, el barri 
de Gràcia es va vestir amb 
2.000 pancartes per aturar el 
projecte de la Via O, l’actual 
plaça Lesseps.
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Pancartes, signatures i una 
marxa amb cotxes als anys 
setanta força que la finca de 
la Societat General d’Aigües 
esdevingui un parc.

53. El parc de les Aigües
«Volem el parc»

Guinardó (Horta-Guinardó)

«Estamos hasta los folios de soportar monopolios», deia una pancarta que, en 
plena transició, reivindicava que la finca de la Societat General d’Aigües (avui 
Agbar) al Guinardó esdevingués un parc públic. Quatre anys de lluita veïnal 
conjunta amb la campanya Salvem el Guinardó, contra el Pla Comarcal, van 
aconseguir les 1,95 hectàrees d’un parc amb arbres singulars i una casa d’es-
til arabesc que avui és la seu del Districte d’Horta-Guinardó.

1974-1976: Davant l’ambigüitat del Pla Comarcal, que destina a «equipa-
ments i dotacions» la finca d’Agbar al Guinardó, el veïnat reivindica que 
s’obri com a parc. El 28 de febrer de 1975 s’hi compromet l’alcalde Massó, 
però el 6 d’abril les autoritats prohibeixen un concurs de dibuix infantil sobre 
el parc. El barri s’omple de pancartes.

1977: El veïnat recull 7.000 firmes per obrir el batejat com a Parc de les Ai-
gües. El 22 d’octubre, una marxa de cotxes davant la seu d’Agbar acaba per 
forçar la companyia i l’Ajuntament a fer una permuta de terrenys i la finca del 
Guinardó esdevé municipal.

1978: El 7 de maig, una gran festa celebra el triomf veïnal. La revista Guinardó 
de l’AV Joan Maragall titula en portada: «Hem obert el parc».
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Les associacions de 
veïns de la Coordinadora 
Martí Codolar van fer una 
forta campanya contra 
l’especulació que permetia el 
Pla Comarcal al constructor 
Josep Maria Figueras.

54. Martí Codolar
«Salvem Martí Codolar per a Barcelona»

Vall d’Hebron, Taxonera, Montbau, Sant Genís, Carmel,  

la Clota, Horta (Horta-Guinardó)

Que l’1 d’octubre de 1978 els senadors Josep Benet i Paco Candel es mu-
llessin amb els veïns de la Vall d’Hebron i d’Horta que es manifestaven pels 
terrenys de Martí Codolar prova el poder de convocatòria del moviment veï-
nal durant la transició. La seva força es pot mesurar en els 943 milions de 
pessetes que l’Ajuntament va pagar al constructor Josep Maria Figueras per 
satisfer la demanda veïnal.

1976-1978: Les associacions de veïns del parc de la Vall d’Hebron, Mont-
bau, Penitents, Carmel, Sant Genís dels Agudells, Horta i Vallcarca creen la 
Coordinadora Martí Codolar per aturar, demanant zones verdes i equipa-
ments esportius, l’especulació que el Pla Comarcal permet al constructor 
Josep Maria Figueras: planifica 7.500 pisos en uns terrenys de propietat seva 
i dels salesians però les protestes veïnals aturen l’operació quan ja n’havia 
aixecat 1.152.

1979: El 19 d’abril, les associacions es reuneixen amb l’alcalde Narcís Serra i 
li plantegen la reivindicació.

1983: El mes d’abril, l’Ajuntament compra a Figueras, per 943 milions de 
pessetes, 37 hectàrees de Martí Codolar. Hi conserva el seminari salesià i hi 
fa un parc urbà i instal·lacions esportives. Després hi aixecarà mig miler de 
pisos i un hotel olímpic.
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55. Del cinturó a la ronda del Guinardó
Guinardó (Horta-Guinardó)

Dibuixat el 1906 per l’urbanista Léon Jaussely, el Primer Cinturó es va co-
mençar a construir sis dècades després, al final del mandat de l’alcalde Por-
cioles, entre irregularitats urbanístiques i protestes veïnals. Al Guinardó, el 
viaducte que unia l’àrea de l’Hospital de Sant Pau amb la plaça Lesseps es va 
aixecar ja sota la reivindicació del seu enderrocament, finalment aconseguit 
del tot el 2009.

El veïnat va demanar 
l’enderroc del viaducte 
al Guinardó des que es 
va començar a construir: 
van poder festejar la seva 
desaparició l’any 2009.

1970-1976: El Primer Cinturó es construeix al Guinardó entre impugnacions 
veïnals per l’impacte (afecta 500 habitatges) i les plusvàlues de terrenys. Els 
inicials 30 metres d’amplada del viaducte es converteixen en 50. El 1975, el 
Tribunal Suprem declara il·legal un projecte, ja en construcció, que legalitza-
rà el Pla Comarcal de 1976.

1978: L’Ajuntament assumeix la reivindicació de la Coordinadora d’Entitats 
del Guinardó de no continuar l’obra entre l’Hospital de Sant Pau i el passeig 
Maragall.

1983-1985: El moviment veïnal recull 8.000 firmes exigint l’enderrocament 
del viaducte. La primavera de 1985 s’enderroca un dels dos vials de la rebate-
jada com a ronda del Guinardó.

2009: El 29 de març comencen les obres d’enderrocament del viaducte a la 
plaça Alfons X.
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56. Can Fargas
«Salvem Can Fargas»

Font d’en Fargues (Horta-Guinardó)

El 1997 l’Ajuntament va deixar passar el dret de compra sobre Can Fargas, 
masia del segle xiii que inclou una torre de defensa del segle xi i un jardí 
romàntic. La va comprar una immobiliària per poc més d’un milió d’euros. 
Una dècada de lluita veïnal va obligar l’Ajuntament a recuperar Can Fargas 
per cinc milions.

Els veïns i veïnes d’Horta, 
agrupats en la Plataforma 
Salvem Can Fargas, 
van insistir en les seves 
denúncies i reivindicacions 
per salvar la masia fins que 
ho van aconseguir el 2009.

1999-2000: L’AV Font d’en Fargues revela que el 1997 l’advocat que controla 
l’herència del matrimoni Rosselló —que volia cedir a la ciutat la seva masia 
del passeig Maragall— havia venut Can Fargas, per 190 milions de pessetes, 
a la immobiliària Unicompta. També descobreix que, per negligència, l’Ajun-
tament no va exercir el dret de compra preferent. Es crea la Plataforma Sal-
vem Can Fargas per aturar-hi la construcció d’un geriàtric privat, un pàrquing 
i un restaurant camuflat com a escola d’hostaleria.

2003: Entre protestes veïnals, la regidora Imma Moraleda al·lega la defensa 
de la propietat privada en favor d’Unicompta.

2006: El 4 de juliol, pressionada pel veïnat, la regidora Elsa Blasco anuncia 
l’inici de l’expropiació de Can Fargas.

2009: El 3 de febrer, l’alcalde Hereu i la plataforma veïnal entren a Can Far-
gas. L’Ajuntament ho compra per cinc milions d’euros per fer-hi una escola 
de música i obrir-ne el jardí romàntic.
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57. Can Mariner i Matas i Ramis
Horta (Horta-Guinardó)

Tant la biblioteca de Can Mariner com el centre cívic Matas i Ramis són 
exemples d’edificis patrimonials catalogats i convertits en equipaments de 
barri gràcies a l’acció reivindicativa del moviment veïnal d’Horta.

La masia del segle xi Can 
Mariner va ser salvada 
de convertir-se en pisos i 
recuperada com a biblioteca 
gràcies a la lluita veïnal, tot i 
que els jardins es van perdre.

1971: El moviment veïnal d’Horta reivindica per a ús cultural les dues cases 
amb una sola façana modernista del carrer de Feliu i Codina construïdes el 
1912 per la família Matas i Ramis i llegades a l’Ajuntament en morir els dos 
fills hereus.

1975: Una cinquantena d’entitats recullen 2.000 firmes i insisteixen en l’ús 
públic de l’edifici Matas i Ramis.

1986-2001: El 1986, s’inaugura un centre de barri en una de les dues cases. 
Sis anys després, l’equipament s’amplia amb l’altra casa i es converteix en el 
centre cívic Matas i Ramis, que es reforma de nou el 2001. En paral·lel, l’AV 
Horta, entitats i historiadors reivindiquen la conservació de Can Mariner per 
al barri, atès que els anys noranta la família Blanchart ven a una immobili-
ària aquesta masia del segle xi en ple centre d’Horta per dividir-la en nou 
apartaments.

2008: El 3 de febrer, s’inaugura la biblioteca municipal de Can Mariner, re-
cuperada per al barri gràcies a una pressió veïnal que, amb tot, no va poder 
salvar els jardins de l’especulació immobiliària.

Centre Cívic Matas i Ramis.
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58. El Patronat Ribas i l’escola 
Tramuntana
Horta, Vall d’Hebron i Carmel (Horta-Guinardó)

En dos barris d’un mateix districte, els actuals instituts de la Vall d’Hebron i 
Ferran Tallada són fruit d’emblemàtiques lluites veïnals que han perdut els 
noms que les identificaven: el Patronat Ribas i l’escola Tramuntana.

El Patronat Ribas (ara IES 
Vall d’Hebron) i l’escola 
Tramuntana (Institut Ferran 
Tallada) van ser guanyats 
per a equipaments públics 
arran de la lluita veïnal 
d’Horta.

1971: El Patronat Ribas decideix tancar el seu orfenat d’Horta i vendre per 170 
milions de pessetes l’edifici noucentista d’Enric Sagnier i els seus jardins, 
requalificats com a edificables. El moviment veïnal endega una llarga cam-
panya per conservar-lo.

1975: Pressionat també pel Col·legi d’Arquitectes, l’Ajuntament compra el 
Patronat Ribas per 118 milions de pessetes. Hi ubicarà els instituts Patronat 
Ribas i Carles Riba, fusionats el 2002 en l’IES Vall d’Hebron. El març d’aquell 
1975 esclata també la lluita de l’activa escola Tramuntana, fundada el 1968 en 
una torre del Carmel i que demana a l’Ajuntament unes noves instal·lacions i 
integrar-se a la xarxa pública. El mes d’abril, tres-cents mestres, pares, mares 
i veïns es manifesten i, el 8 de maig, es tanquen a l’escola. Entre policies, en 
surten el dia 10 amb el compromís municipal de fer una nova escola pública. 
La nova Tramuntana s’obrirà al carrer de la Gran Vista i, des del 1991, passa-
rà a ser l’institut Ferran Tallada.
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59. La Clota
La Clota (Horta-Guinardó)

Segons l’historiador Desideri Díez, la Clota «conserva aquell regust d’espai 
que conserva aquell aire de natura rica en aigua». I en bona part és gràcies 
al moviment veïnal que les populars torres i masies amb pous i horts que 
s’estenen a l’esplanada de la desapareguda Can Tarrida, un dels nuclis antics 
amb més història d’Horta, conservin la seva identitat malgrat els perills de 
l’especulació i la veïna urbanització del carrer de Lisboa.

Les al·legacions i pressions 
veïnals al pla de reforma 
municipal van aconseguir 
conservar sencer el nucli 
antic d’aquest barri únic.

2006: L’Ajuntament presenta un pla de millora de la Clota que l’AV debat 
en reunions i assemblees. L’associació posa l’èmfasi en defensar l’avinguda 
Marquès de Castellbell, una artèria clau al nucli antic del petit barri.

2007: Al juny i al setembre, i amb el suport de pancartes, l’AV La Clota pre-
senta al·legacions al pla municipal.

2008: L’Ajuntament rectifica el pla d’acord amb les peticions veïnals i acce-
deix a conservar sencer el nucli antic de la Clota.
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60. Plaça de la Vall d’Hebron
«Plaça i passeig per al barri»

La Taxonera (Horta-Guinardó)

«Què passaria si a Gràcia volguessin edificar a la plaça del Diamant?». Això 
explicaven els veïns de la Taxonera als periodistes perquè entenguessin com 
se sentien arran de la decisió municipal d’edificar a la plaça de la Vall d’He-
bron, sense urbanitzar però que el barri havia fet seva. Tant, que se la va 
quedar després de mesos de lluita.

Les lluites veïnals de la 
Taxonera van impedir la 
requalificació i construcció 
de pisos en una plaça que el 
barri ja havia fet seva.

1993: El juny, l’Ajuntament decideix edificar pisos socials als 2.500 m2 de sòl 
sobrant de propietat municipal de resultes de les expropiacions per fer la 
ronda de Dalt, entre el passeig de la Vall d’Hebron i els carrers de Mendoza, 
Arenys i Iriarte. El veïnat crea la Coordinadora d’Amics de la plaça de la Vall 
d’Hebron per defensar, sense renunciar als pisos socials, un espai sense 
urbanitzar que el barri havia fet seu i que el PERI de la Taxonera qualificava 
com a zona verda.

1994: Manifestacions i talls de trànsit, 2.000 signatures, plantada d’arbres 
i festes a la plaça donen el seu fruit i, el 19 de gener, la Generalitat rebutja 
la requalificació de l’Ajuntament. El 15 de maig, una festa celebra la victòria 
veïnal i els membres de la coordinadora entren a la junta de l’AV Penitents-
Taxonera.

1997: S’inaugura la plaça de la Vall d’Hebron.
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61. La Casa Groga
«Todo esto cabe en la Casa Amarilla»

Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó)

El centre cívic Casa Groga s’aixeca sobre l’antiga Can Gresa, una de les masi-
es que hi havia al voltant de l’església parroquial de Sant Genís dels Agudells. 
Cedida des del 1930 a l’Hospital de Sant Pau, la popularment coneguda com 
a Casa Groga pel seu color és avui un nou equipament de barri gràcies a la 
reivindicació veïnal.

Les associacions veïnals 
posaven de manifest el 
seguit d’equipaments que 
necessitava el barri i que en 
part van aconseguir ubicar a 
la popular Casa Groga.

1973-1976: Amb el precedent d’una Asociación de Cabezas de Familia presi-
dida per un constructor i amb un capellà de secretari, la nova AV Sant Genís 
dels Agudells neix reivindicant la urbanització d’un barri que en pocs anys 
tindrà 35.000 habitants. Demana recuperar com a equipaments la Casa Gro-
ga i les dues hectàrees de l’entorn.

1977-1978: L’AV endega una campanya reivindicant un local social. «Vecino, 
tu barrio necesita: biblioteca, parque infantil... Todo esto cabe en la casa Ama-
rilla», resen cartells de l’Equip Butifarra. L’alcalde Socías compra la masia i 
els terrenys del voltant per 50 milions de pessetes.

1987-1991: L’AV exigeix restaurar la masia i arranjar-ne l’entorn però el mal 
estat de conservació de l’edifici convenç el veïnat d’acceptar-ne l’enderroca-
ment a canvi de la construcció del nou centre cívic Casa Groga.
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62. Parcs de l’Amistat i la Unitat
«Por y para los vecinos»

Horta (Horta-Guinardó)

Amistat i Unitat són els noms de dues zones verdes reivindicades i guanya-
des pel barri d’Horta que diuen molt del moment en què es va iniciar la lluita, 
durant la transició, i del mateix esperit del moviment veïnal.

L’any 1978 es fa la 
inauguració popular del parc 
de l’amistat quan encara era 
propietat privada.

1975-1977: El veïnat d’Horta reivindica en assemblees in situ la neteja d’un so-
lar entre els carrers de Lloret i Coïmbra, que exigeix que l’Ajuntament adqui-
reixi per fer-hi el parc que el barri bateja amb el nom d’Amistat. El moviment 
veïnal també reivindica com a zona verda els terrenys d’una antiga torrentera 
i de la desapareguda masia de Can Sitjar entre els carrers d’Eduard Toda, 
Canigó, Lloret i passeig Valldaura.

1978: Arranjat pels mateixos veïns, el parc de l’Amistat s’estrena quan el 
solar és encara propietat privada. Els senadors constituents Josep Benet i 
Paco Candel donen suport a la inauguració popular, que es concreta amb un 
cartell que diu: «Parque de la Amistad. 1978. Por y para los vecinos». Davant 
dels fets consumats, l’Ajuntament acabarà adquirint els terrenys.

1989: Després que l’Ajuntament adquirís per 123 milions de pessetes els 
terrenys de la desapareguda Can Sitjar, l’alcalde Maragall hi inaugura el parc 
de la Unitat.
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63. Masia de Torre Llobeta
De palau medieval a centre cívic

Vilapicina i Torre Llobeta (Nou Barris)

Palauet gòtic senyorial de finals del segle xv usat com a masia fins ben entrat 
el segle xx, el mas de Torre Llobeta és un punt d’identitat per a un barri nas-
cut entre els antics municipis de Sant Andreu i Horta. Adquirida per l’Ajun-
tament de la República per fer-hi una escola o un hospital, després de 1939 
la masia va quedar abandonada enmig d’una finca on, els anys cinquanta, el 
Patronat Municipal de l’Habitatge va aixecar el polígon de Torre Llobeta. Els 
seus veïns són els qui van salvar el mas per al barri.

La masia de Torre Llobeta, 
edifici gòtic de finals del 
segle xv, és actualment 
un centre cívic gràcies a la 
perseverança de la lluita 
veïnal.

1964: Un incendi atia la polèmica veïnal i municipal sobre l’oportunitat de 
restaurar o enderrocar l’abandonada masia de Torre Llobeta.

1975-1980: Assumida per l’Ajuntament la idea de la restauració, l’AV Torre 
Llobeta, creada el 1965, fa de la recuperació de la masia el seu objectiu prio-
ritari. Reticents al projecte de centre cívic, els veïns hi reivindiquen un equi-
pament més lligat al barri. Amb aquest objectiu s’arribarà a ocupar l’edifici, 
acció que va acabar amb un violent desallotjament per part de la Guàrdia 
Urbana.

1983: Després d’una restauració acurada, s’inaugura el centre cívic municipal 
de Torre Llobeta.
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64. Les places de Nou Barris
«Del descampat a la galeria d’art»

Porta, Prosperitat i Verdum (Nou Barris)

La política d’atenció als barris que els primers ajuntaments democràtics van 
qualificar de monumentalització de la perifèria la va titular gràficament la 
periodista Maria Favà: «Del descampat a la galeria d’art», deia un reportatge 
sobre la instal·lació d’escultures en places reivindicades i guanyades a l’espe-
culació pels veïns de Nou Barris.

Les places públiques més 
importants de Nou Barris 
s’han aconseguit després 
de llargues lluites veïnals 
i accions contundents: 
barricades amb cotxes, talls 
de trànsit, assemblees...

1977-1979: Els veïns de Porta reivindiquen amb manifestacions (bolcant, fins 
i tot, cotxes) un solar de 14.000 m2 com a zona verda. Forcen que l’Ajunta-
ment de la transició el compri i comenci les obres de la plaça Sòller.

1983: El 17 d’abril, s’inaugura la plaça Sòller, aleshores la més gran de Barce-
lona, amb l’escultura de Xavier Corberó Mediterrània.

1986: La llarga lluita per l’eradicació de les barraques del pla de Santa Engrà-
cia deixa com a fruit la plaça Àngel Pestaña, que acull un casal de barri auto-
gestionat i fa de plaça major de Prosperitat. Inclou l’escultura Font mutant, 
d’Enric Pladevall.

1990: Després d’anys de reivindicació, s’inaugura a Verdum la plaça Fran-
cesc Layret, amb l’escultura Escullera, de Jaume Plensa, i davant de l’obra 
Homenatge a l’emigrant, de Sergi Aguilar. 
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65. De la Guineueta Vella a Canyelles
El desè barri de Nou Barris

Canyelles (Nou Barris)

La Guineueta Vella era un nucli format per unes dues-centes cinquanta core-
es o casetes de planta baixa sense serveis tan bàsics com el clavegueram que 
el 1972 es va enfrontar a l’expropiació per les obres del Segon Cinturó. Va ser 
l’inici de la lluita per un barri nou: Canyelles.

El barri de Canyelles 
no només va lluitar per 
participar en el procés 
de construcció dels seus 
habitatges sinó que va ser 
decisiu en el cobriment del 
segon cinturó.

1972: El febrer, trenta-dues famílies de la Guineueta Vella protesten per les 
obres del Segon Cinturó, que aturaran tres cops. L’octubre, en saber que 
l’Ajuntament vol resoldre el barraquisme fent un nou barri a la Guineueta 
Vella, els veïns hi exigeixen un pis nou amb un lloguer que no superi el 10% 
del salari.

1973-1976: Amb la promesa de tenir un pis al nou barri de Canyelles, els veïns 
i l’AV Nou Barris reivindiquen i assoleixen cert control de la construcció a 
partir d’assemblees i comissions de treball assessorades pels col·legis pro-
fessionals d’arquitectes i aparelladors. Davant dels retards, el gener de 1976 
els veïns ocupen el Patronat Municipal de l’Habitatge.

1978: S’inauguren els 2.937 pisos del nou barri de Canyelles, que seguirà rei-
vindicant equipaments: un mercat, un parc, l’escola Tomàs Moro i el metro.

2009: Deteriorats per carbonatosi els 65 blocs del barri, Canyelles torna a la 
lluita per reformar les seves façanes.
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66. La cobertura de la ronda de Dalt
En lluita contra el segon cinturó

Nou Barris

«No podem marxar com hem arribat», va dir el tinent d’alcalde Jordi Borja 
en veure com més de cent entitats de Nou Barris reclamaven en audiència 
pública, el 1987, la cobertura del segon cinturó. Va ser el punt d’inflexió d’una 
lluita de quatre dècades.

El cinturó «trencava» uns 
barris que es van organitzar 
en una coordinadora 
d’afectats. Les assemblees 
van ser un instrument 
fonamental per aconseguir-
ne el cobriment.

1973: Dragados atura les obres del segon cinturó, iniciades el 1970 amb 
l’oposició frontal de l’AV Nou Barris.

1974-1978: Es reprenen les obres i els veïns modifiquen en assemblea la seva 
posició: exigeixen soterrar la via perquè no separi barris i redueixi l’impacte 
mediambiental. L’Ajuntament accepta deprimir el cinturó però el Ministeri 
d’Obres Públiques atura durant una dècada una obra a la qual els veïns res-
ponen amb noves protestes.

1987: La nominació olímpica reimpulsa l’obra i una audiència pública amb 
més de cent entitats n’exigeix la cobertura. L’Ajuntament cedeix i accepta 
cobrir un 60% del cinturó a Nou Barris. En paral·lel, els veïns de Poblenou 
forcen el soterrament parcial del cinturó litoral.

1990: El 22 de desembre, s’inaugura la ronda de Dalt entre protestes veïnals 
per la falta de pantalles acústiques.

2008: S’instal·len pantalles acústiques i es cobreix un nou tram de la ronda 
a Canyelles.
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67. Les cotxeres de Borbó
«Les cotxeres, per al barri»

Torre Llobeta (Nou Barris)

Més de vint anys va costar canviar per equipaments les molestes cotxeres 
d’autobusos de l’avinguda Borbó, que tenien l’origen en els tallers de tramvi-
es d’Horta, construïts el 1883 i ampliats el 1951 en una zona aleshores menys 
poblada.

Una festa popular el 
desembre de 2003 va 
celebrar que els fums i 
sorolls de les cotxeres 
donarien pas a la 
construcció d’equipaments 
per al barri.

1982: Molestos pel fum i els sorolls d’unes cotxeres que els autobusos mu-
nicipals van heretar dels tramvies el 1971, els veïns de Torre Llobeta es mo-
bilitzen per exigir-ne el tancament. L’AV demana equipaments als 22.000 m2 
de les cotxeres Borbó.

1987: Davant la falta de resposta, els veïns convoquen manifestacions dos 
cops per setmana i, el 4 d’abril, porten la protesta a la plaça de Sant Jaume.

1991: L’Ajuntament es compromet a tancar les cotxeres però, entre protestes 
veïnals, no farà efectiva la decisió fins al desembre de 2003.

2005-2009: Després de dos anys de negociacions entre administracions i 
veïns, el 2 de desembre es fa públic l’acord sobre els equipaments per fer al 
solar de les cotxeres: a més de la seu de la Conselleria d’Acció Social, el 2009 
estaven en marxa les obres d’un complex sanitari, una biblioteca, un casal 
d’avis, un poliesportiu, un aparcament i un taller ocupacional.
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68. Parc esportiu de Can Dragó
«Renfe-Meridiana, pels barris»

Prosperitat (Nou Barris) i Sant Andreu

On hi ha el parc esportiu de Can Dragó, l’Heron City i un Corte Inglés, el 
1969 un concurs no oficial va idear-hi un parc, un hospital i una escola. Era 
la proposta veïnal per a les 32 hectàrees que, a la sortida de la Meridiana, dei-
xaven Renfe i la finca agrícola de Can Dragó. Una lluita parcialment exitosa 
que no va evitar l’especulació.

El 1978 els barris elaboren 
una proposta per als 
terrenys de la Renfe. Junt 
als equipaments esportius 
l’Ajuntament va vendre sòl al 
Corte Inglés.

1969: Un parc de l’arquitecte Jaume Sanmartí i l’economista Eugeni Giral 
guanya el concurs veïnal d’idees per Renfe-Meridiana. Les AAVV de Nou 
Barris i Sant Andreu faran seu el projecte.

1976-1977: El veïnat reivindica 12 hectàrees de Renfe-Meridiana i força l’alcal-
de Socias a comprar-les «per a equipaments i habitatges socials».

1979: Entre protestes, l’Ajuntament canvia d’idea i projecta una parc esportiu 
i l’avinguda Río de Janeiro com a via ràpida per descongestionar la Meridi-
ana.

1982-1984: L’AV Prosperitat, que fa un partit protesta a la Meridiana coinci-
dint amb el Mundial’82, força la humanització de Río de Janeiro.

1990-1992: Obre el parc esportiu de Can Dragó. Veïns i comerciants s’opo-
sen a annexar-hi un centre comercial però l’Ajuntament ven sòl públic per fer 
l’Heron City, oficines i un Corte Inglés.
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69. Ateneu Popular de Nou Barris
«Planta asfàltica, no; ateneu, sí»

Verdum, Roquetes i Trinitat Nova (Nou Barris)

«Hace 30 años, dos centenares de vecinos de Barcelona se rebelaron contra 
su destino y desmantelaron una fábrica que envenenaba su barrio. Sobre ella 
construyeron un ateneo popular. Después vendría la escuela de circo, la inte-
gración de los nuevos inmigrantes y el trabajo social. Éste es su presente.» Així 
va subtitular Manuel Rivas, el 2007, el reportatge El prodigio de Nou Barris a 
El País Semanal.

Un diumenge de desembre 
de 1976 els veïns desmunten 
peça per peça la planta 
asfàltica que es convertiria 
en l’actual Ateneu Popular 
de Nou Barris. Es tracta 
d’una de les lluites més 
emblemàtiques del districte.

1976: En zona forestal però al costat de Trinitat Nova, l’Ajuntament instal·la 
una planta asfàltica per al Segon Cinturó. Assessorada pel Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics, l’AV de Nou Barris s’hi oposa: els veïns no volen fums nocius. 
El delegat d’obres públiques promet traslladar la planta però, el 29 de de-
sembre, l’alcalde Socias se’n desdiu. 

1977: El 9 de gener, un miler de veïns decideix desmuntar la planta: enderro-
quen dues xemeneies i inutilitzen la xarxa elèctrica i els motors. 10 milions 
de pessetes en destrosses forcen l’Ajuntament a desmantellar el que ja es 
reivindica com a ateneu popular.

1978: La segona festa per l’ateneu consolida una coordinadora d’on sorgiran 
grups de diables, animació, teatre, cinema i circ.

1994: Després de disset anys de lluita, s’inaugura l’Ateneu Popular, autoges-
tionat i referència europea en circ.
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70. Can Masdeu
Per la defensa de Collserola

Nou Barris

Propietat de la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de Sant Pau (Gene-
ralitat, Ajuntament i Arquebisbat de Barcelona), Can Masdeu és una masia 
ubicada a la vall homònima que havia estat leproseria. Abandonada des de 
feia dècades, l’acció conjunta dels moviments ecologista i okupa, recolzats 
pel veïnal, la va rescatar de l’oblit els anys noranta per salvar-la de l’especu-
lació i en defensa de la biodiversitat i l’ecosistema de la Collserola pobra.

L’estiu de 2002 un grup de 
joves es penja de la façana 
de la masia de Can Masdeu 
per denunciar l’especulació 
i reivindicar un projecte 
alternatiu per a la vall que 
té el suport del moviment 
veïnal de Nou Barris.

1997: Durant el 25 aniversari del moviment veïnal a Nou Barris, les associa-
cions de veïns inclouen la masia de Can Masdeu com element patrimonial 
del districte que cal defensar.

1998: Generalitat i Ajuntament proposen fer una presó a la vall de Can Mas-
deu. La reacció ecologista i veïnal força la retirada del projecte.

2001: El moviment veïnal denuncia el projecte de construcció d’una resi-
dència mèdica de luxe a Can Masdeu. Joves okupes entren a la masia amb 
suport de les associacions de veïns. El maig, els joves resisteixen diversos 
dies un intent de desallotjament penjats de la façana del mas. L’okupació de 
Can Masdeu es consolida i, fins al 2009, genera activitats d’educació medi-
ambiental, autogestió, conservació patrimonial i uns horts comunitaris molt 
populars a Nou Barris.
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71. Centre de planificació de Torre 
Llobeta
«Cap embaràs no desitjat»

Vilapicina i Torre Llobeta (Nou Barris)

En la seva tesina sobre feminisme veïnal, l’antropòloga Eva Fernández la-
menta que «quan es parla dels centres de planning o de la lluita pel dret a 
l’avortament (eixos importants en el treball de les Vocalies de Dones), que-
den desdibuixats dins d’una menció global i s’atribueix als ajuntaments la 
iniciativa en la creació dels centres de planning». També lamenta que la prò-
pia historiografia veïnal recordi Torre Llobeta per la masia guanyada com a 
centre cívic i no per ser el barri que va acollir el primer centre de planificació 
de l’Estat.

La vocalia de dones de l’AV 
de Prosperitat organitzava 
xerrades d’informació sexual 
el 1979.

Als baixos d’aquest edifici 
del passeig Maragall, les 
vocalies de dones i el 
moviment feminista van 
aconseguir fer funcionar un 
centre de planificació a finals 
dels anys setanta.

1976-1978: Les Vocalies de Dones de les AAVV discuteixen amb l’Ajuntament 
de la transició la necessitat de centres públics de planificació familiar. Acor-
den iniciar una experiència pilot.

1979: Amb el precedent d’un local del grup DAIA que informava sobre an-
ticoncepció i avortament al carrer de Còrsega, el març obre a Torre Llobeta 
el primer centre de planificació de tot l’Estat. D’accés gratuït als baixos del 
passeig de Maragall, 242, els primers cinc mesos va atendre 1.500 visites. 

1980-1991: Nous centres consoliden l’experiència, però el model d’atenció fe-
minista dissenyat es perd en el procés de professionalització. El 1991 els cen-
tres de planificació passen a ser gestionats per l’Institut Català de la Salut.
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72. Gestió d’equipaments a Nou Barris
Nou Barris

Si aconseguir que es rehabilitin o construeixin equipaments costa anys de 
lluita, convèncer que es confiï la seva gestió al teixit associatiu encara costa 
més. Però des que, a finals dels anys vuitanta, el moviment veïnal va fer seva 
la demanda de gestionar alguns dels equipaments que històricament només 
reivindicava, han estat diversos els districtes on coordinadores o entitats ve-
ïnals de segon grau han assumit tasques de gestió sociocultural. Nou Barris 
n’ofereix exemples a Prosperitat, Guineueta, Turó de la Peira, Roquetes i Can 
Peguera.

El casal de barri de 
Prosperitat porta més de vint 
anys gestionat pel barri, una 
experiència que s’ha estès 
a Roquetes, Can Peguera, 
Guineueta i Turó de la Peira. 
 
El casal de barri La Cosa 
Nostra, a Can Peguera, està 
gestionat per veïns del barri.

1986: L’AV Prosperitat inaugura el casal de barri de la plaça Àngel Pestaña, 
que gestiona directament i ha convertit en un punt de referència a la ciutat.

1990-1999: Les AAVV Guineueta i Turó de la Peira inicien campanyes per 
salvar les masies de Ca n’Ensenya i Can Basté. Un cop rehabilitades i asse-
gurat el patrimoni, la seva gestió és assumida per entitats socioculturals dels 
barris respectius.

2006-2007: Les AAVV Roquetes i Can Peguera aconsegueixen recuperar per 
a ús col·lectius dues antigues escoles, que donen lloc als casals de barri au-
togestionats Ton i Guida i La Cosa Nostra.
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73. Viviendas del Gobernador
La remodelació de les casitas de papel

Verdum (Nou Barris)

El 1953, la doble moral d’un Congrés Eucarístic a qui el franquisme va voler 
amagar el barraquisme de la Diagonal va donar llum a un projecte urbanístic 
inspirat en el penal de Burgos: les 906 Viviendas del Gobernador. Els habi-
tatges, de poc més de 20 m2 i coneguts al barri de Verdum com les casitas 
de papel, van ser venuts a partir de 1966, per 25.000 pessetes, pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge. La dècada següent començaria la llarga lluita fins 
a la seva remodelació total.

Ja han desaparegut les 
«casetes de paper» al 
Verdum. Els veïns van 
estar des del 1953 fins al 
2007 vivint en vint metres 
quadrats. Massa temps. No 
van ser una prioritat de les 
institucions democràtiques.

1976: El Pla Comarcal qualifica les Viviendas del Gobernador com a zona 
de remodelació pública i desencadena les primeres manifestacions de l’AV 
Nou Barris. 

1990: Forçats per la lluita de l’AV Verdum, el Ministeri d’Obres Públiques, 
la Generalitat i l’Ajuntament signen un conveni per remodelar el polígon. Es 
convoquen assemblees veïnals per discutir els pisos nous.

1992-1994: La pressió veïnal obliga la Generalitat (Adigsa) a obrir una oficina 
informativa sobre el procés de remodelació, que comença el 1993 i afecta 
un cens de 867 habitatges (el 20% buits) i 1.577 habitants. Els primers pisos 
nous s’entreguen el 1994.

2007: S’entreguen els últims pisos nous del barri remodelat.
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74. L’aluminosi del Turó
«Sanahuja, assassí»

Turó de la Peira (Nou Barris)

El 2008, més de 2.000 habitatges afectats d’aluminosi seguien pendents 
de rehabilitar en sis barris de Barcelona. Eren els últims tumors d’un càncer 
provocat per un ciment defectuós usat els anys 50 i 60 i que el 1991 es va 
dictaminar que afectava 87.000 habitatges de tot Catalunya i més de 15.000 
en trenta-quatre barris de la capital. Tot plegat es va descobrir per l’esfondra-
ment d’un bloc del Turó de la Peira l’11 de novembre de 1990.

Centenars d’accions contra 
el ciment aluminòtic han 
aconseguit després de vint 
anys de lluita que Turó de la 
Peira sigui un barri nou.

1990: La veïna Ana Rubio mor en l’esfondrament parcial del bloc del número 
33 del carrer del Cadí, afectat d’aluminosi. L’AV Turó de la Peira denunciava 
des dels anys setanta el mal estat d’uns pisos construïts per Roman Sanahu-
ja, a qui els anys vuitanta ja va reclamar reformes per valor de 900 milions 
de pessetes.

1991-1996: Entre mobilitzacions, l’AV Turó de la Peira exigeix la reforma del 
barri. El 1995 es construeixen els primers pisos nous i el 1996 s’enderroca el 
primer bloc aluminòtic.

2009: A falta de cent vint-i-cinc últims habitatges promesos, i després de di-
nou anys de lluita, el Turó de la Peira reneix com un barri amb 1.200 habitat-
ges nous i deu dels quinze blocs antics salvats ja rehabilitats: lenta resposta 
institucional a una llarga lluita per un barri nou.
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75. La Casa de les Aigües
Patrimoni arquitectònic i pla comunitari

Trinitat Nova (Nou Barris)

El 1973, Fernando Rodríguez Ocaña, candidat dels treballadors i del movi-
ment veïnal vetat pel franquisme després de guanyar les eleccions a regi-
dor, va dir de Trinitat Nova: «El barri sencer és una deficiència». Va ser una 
premonició ja que el 1990 es va descobrir que Trinitat Nova, que portava 
dècades lluitant per la seva rehabilitació, tenia més de mil habitatges afectats 
d’aluminosi. La recuperació del conjunt patrimonial de la Casa de les Aigües 
ha estat la cirereta d’una remodelació associada al pla comunitari de Trinitat 
Nova i al pla de barri de la Generalitat Trinitat Vella.

Trinitat Nova continua 
lluitant per acabar amb 
l’aluminosi al barri a través 
d’un pla comunitari que 
ha aconseguit també la 
recuperació de l’edifici 
modernista de la Casa de les 
Aigües

1992: El veïnat denuncia la degradació de la Casa de les Aigües, conjunt 
industrial de regust modernista del 1915 que formava part de l’estació eleva-
dora d’aigües de Montcada i que va quedar partit entre els barris de Trinitat 
Vella i Trinitat Nova per la construcció de la Meridiana.

1996: L’AV Trinitat Nova impulsa un pla comunitari en el context de la lenta 
remodelació integral del barri per l’aluminosi.

2000-2009: Dins del pla comunitari de Trinitat Nova i, en paral·lel, també 
dins del pla de barri de Trinitat Vella, es rehabiliten com a equipaments els 
edificis de la Casa de les Aigües.
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76. Via Júlia
La columna vertebral de Nou Barris

Verdum i Prosperitat (Nou Barris)

Els 950 metres de la Via Júlia, amb els seus diferents noms anteriors (Qua-
ranta Metres, passeig de la Muntanya i Karl Marx), són l’eix de la vida soci-
ocultural de Nou Barris. Ho palesava un full reivindicatiu dels anys vuitanta: 
«Via Júlia urbanizada, lugar de encuentro, de paseo, de relación, de ocio y 
manifestación. Calle viva que no silenciosa, altavoz de lo que piensa y exige el 
vecindario».

Un monument als 
immigrants presideix la Via 
Júlia, columna vertebral 
de Nou Barris. La seva 
inauguració va ser l’any 1986 
i els veïns es van negar a 
pagar les obres en forma de 
contribucions especials.

1979-1982: El veïnat reivindica una rambla a la Via Júlia però acaba acceptant 
el projecte municipal que contempla un tram de bulevard perquè el desnivell 
del terreny fa impossible mantenir tot el passeig central.

1984-1985: Supervisades les obres per una comissió de seguiment, aquestes 
s’aturen en fer fallida la constructora. Amb pintades, els veïns forcen la rebai-
xa de l’alçada dels murs de ciment del carrer.

1986: S’inaugura la Via Júlia, tocada amb escultures d’Antonio Rosillo (El 
far) i Sergi Aguilar (Homenatge a l’emigrant) i, a la plaça de Llucmajor, amb 
La República de Josep Viladomat. Les AAVV Prosperitat i Verdum es neguen 
al fet que el veïnat pagui unes contribucions municipals especials per l’obra 
inaugurada i finalment són anul·lades.
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77. Can Peguera
La memòria de les ‘cases barates’

Can Peguera (Nou Barris)

El 1929, el Patronat Municipal de l’Habitatge va construir 2.200 «cases bara-
tes» que van conformar quatre nous barris de la perifèria obrera: Bon Pastor, 
Baró de Viver, Eduardo Aunós (Zona Franca) i Ramon Albó (prop del Turó 
de la Peira). Si aquest darrer és l’únic grup de «cases barates» que resta per 
a la memòria històrica i urbanística de Barcelona és gràcies a la lluita veïnal 
que va fer-ne possible la conservació. Canviant, això sí, el nom del polític 
conservador amb què va néixer el barri pel rebatejat Can Peguera de la finca 
de 10,5 hectàrees de la marquesa de Castellbell on es va aixecar.

El barri de Can Peguera 
valora les relacions entre 
veïns. Van lluitar per 
rehabilitar els habitatges 
i mantenir-los com a 
memòria històrica viva d’una 
part de la nostra ciutat.

1976: El Centre Social Ramon Albó, fundat el 1974, impugna el Pla Comarcal 
perquè amenaça el futur del barri.

1990: El Centre Social exigeix la rehabilitació dels habitatges i la clarificació 
dels contractes dels residents.

2001-2004: A partir d’un estudi tècnic encarregat el 1997, el Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge rehabilita la majoria de les 534 «cases barates». El barri 
de Can Peguera, rebatejat així a proposta de l’associació de veïns per la finca 
on es va construir, esdevindrà l’únic grup de «cases barates» conservat com 
a testimoni històric a Barcelona.



100 victòries veïnals a Barcelona • 133

78. Escola i parc de la Pegaso
Sagrera i Sant Andreu (Sant Andreu)

Al mur d’entrada al parc de la Pegaso s’hi va inscriure: «1951-1975. A la me-
mòria d’aquells treballadors de la Pegaso que van ser capdavanters en la llui-
ta per les llibertats i benestar dels obrers. 8 novembre 1986». Ni una paraula 
per als veïns que van lluitar per concretar aquelles llibertats i benestar en el 
parc i l’escola que porten el nom de la Pegaso.

El vell solar abandonat de 
la fàbrica Pegaso estava 
amenaçat per l’especulació. 
Els veïns van reivindicar i 
aconseguir una escola i un 
parc.

1974: Al juliol, un any abans que la fàbrica de camions Pegaso marxi a la 
Zona Franca, les AAVV Sant Andreu i Sagrera posen una simbòlica primera 
pedra del parc que, amb una escola, reivindiquen per a aquells terrenys.

1975-1978: Pegaso ven la meitat del solar a una immobiliària, que ràpidament 
hi aixeca pisos, i l’altra meitat a l’Ajuntament, que triga a construir-hi el parc 
i l’escola reivindicats. Sant Andreu i Sagrera pressionen i, el 19 de març de 
1975, fan confluir dues cercaviles que planten una maqueta de l’escola. El 
novembre de 1976 es comença a construir i els veïns nomenen els mestres 
que hi volen. El Ministeri d’Educació es nega a ratificar-los i, després d’un 
conflictiu curs 1977-1978, pacta designar a mitges l’equip educatiu.

1981: Es crea una comissió entre l’Ajuntament i les AAVV per al parc de la 
Pegaso.

1986: S’inaugura el parc de la Pegaso.
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79. La Fabra i Coats
Sant Andreu

La Fabra i Coats, fàbrica tèxtil fundada el 1838 i coneguda popularment per 
Can Mamella perquè va donar feina a molta gent de Sant Andreu, va estar al 
punt de mira veïnal des que, als anys setanta, va anar traslladant part de la 
seva activitat fora de Barcelona. Però l’AV concreta la seva reivindicació de 
fer-hi equipaments a finals dels anys vuitanta i a inicis del segle xxi.

L’antiga fàbrica Fabra i Coats 
i el seu entorn ha estat 
objecte de vida comunitària 
i reivindicació veïnal des que 
va traslladar la seva activitat. 
La forta lluita veïnal va 
impedir que es transformés 
en pisos.

1987-2002: L’AV Sant Andreu adverteix que una nau de Fabra i Coats queda 
sense ús i denuncia la intenció de l’Ajuntament de requalificar-la per fer-hi 
pisos. La Coordinadora d’Entitats per Can Fabra inicia tot tipus d’actes rei-
vindicatius reclamant-hi una residència d’avis i una escola bressol. La lluita 
acaba el 2002 amb la instal·lació de la biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabra.

2005-2009: L’AV denuncia que Fabra i Coats tanca i ven, per 31 milions d’eu-
ros, totes les naus a la immobiliària Renta Corporación, que vol fer-hi tres 
torres d’habitatges. El barri surt al carrer i, el 2006, força l’Ajuntament a 
recomprar la fàbrica per 49 milions, incloses cessions de sòl a Poblenou i 
Sarrià. El 2008, l’Ajuntament aprova els nous usos d’equipaments (escolars, 
de gent gran, esportius...) i zona verda per a la Fabra i Coats, que resta pen-
dent de ser rehabilitada.
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80. Rambla de Sant Andreu
“A Sant Andreu, RAAAmbla”

Sant Andreu

Convocat dos cops per l’Ajuntament, el 4 d’octubre de 1987 i el 13 de març 
de 1988, el referèndum que havia de consultar a Sant Andreu si volia recupe-
rar la rambla perduda el 1969 o fer-hi un bulevard no es va celebrar mai. La 
rambla era innegociable per als veïns. L’Ajuntament, que va témer perdre el 
bulevard a les urnes, va acabar cedint.

Una assemblea convocava 
l’any 1986 els veïns i veïnes 
a defensar la recuperació de 
la rambla de Sant Andreu. 
El barri tenia clar, i ho va 
demostrar amb rotundes 
mobilitzacions, que no volia 
una altra Meridiana.

1969: A l’octubre, per decisió de l’alcalde Porcioles, la rambla de Sant Andreu 
es converteix en un carrer per a cotxes. Quan, el 6 de novembre, s’hi tala el 
primer arbre, algú s’hi encadena en senyal de protesta.

1984-1987: Davant del projecte d’una via ràpida o bulevard que enllaci Fabra 
i Puig amb la rambla Prim, l’AV Sant Andreu planteja recuperar la rambla. Es 
crea la Comissió Pro-Rambla i, el 20 d’abril de 1985, una gran festa sota el 
lema «A Sant Andreu, RAAAmbla» obre tres anys d’assemblees, mobilitza-
cions, recollida de signatures i un rècord Guinness: la pancarta més llarga 
(150 m2, el 8 de desembre de 1987).

1988-1994: El 3 de febrer de 1988 l’Ajuntament accepta la proposta veïnal. 
La rambla recuperada s’inaugura el 27 de novembre de 1994. A l’alçada del 
carrer de Cuba, per pressió veïnal, l’Ajuntament cataloga l’edifici modernista 
de Can Guardiola, destinat a hotel d’entitats.
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81. Casernes de Sant Andreu
«Les casernes, per al barri»

Sant Andreu

Assaltades el 1936 per extreure’n les armes que van aturar l’aixecament fei-
xista a Barcelona, al tombant del segle xxi les casernes de Sant Andreu van 
tornar a ser preses: el veïnat hi va albergar immigrants i, un cop enderroca-
des, n’ha aconseguit equipaments i pisos socials.

A la festa major de Sant 
Andreu del 2004, una gran 
pancarta deixava ben clara 
l’opinió del moviment veïnal 
sobre el futur de l’espai de 
les casernes abandonades 
pel Ministeri de Defensa: 
equipaments i habitatge 
protegit.

1990: L’AV Sant Andreu comença a reivindicar la recuperació per al barri de 
les casernes militars de Torres i Bages.

1997-2004: El Ministeri de Defensa abandona els edificis i se’n desentén, 
fet que porta a l’ocupació per part d’immigrants i indigents. El seu auxili i 
demanda de regularització és motiu d’enfrontaments veïnals i entre entitats. 
El 2002, Defensa dicta el desnonament i, el 2004, les casernes són ender-
rocades.

2005-2009: L’Ajuntament renuncia a una opció de compra a Defensa a un 
preu baix per afavorir-ne la venda al Consorci de la Zona Franca, que pretén 
recuperar la inversió construint habitatge. Manifestacions, actes festius i va-
gues de fam fan possible projectar bona part dels equipaments demanats 
per l’AV i un 60% d’habitatge protegit. El 2009, l’AV recull firmes per dema-
nar que es comenci a construir el CAP previst des del 2005.
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82. El metro del Bon Pastor
Un exemple de tants barris

Bon Pastor (Sant Andreu)

L’estació de metro de Bon Pastor espera només la inauguració de la nova lí-
nia 9 per satisfer una reivindicació que l’AV ha abanderat durant més de vint 
anys. Com ho ha fet el moviment veïnal per a tants altres barris: Sant Martí, 
Sant Antoni, Nou Barris, Carmel, Vall d’Hebron i Zona Franca. Sempre amb 
èxit, però sempre massa tard.

El 2001 els veïns de Bon 
Pastor fan una cadena 
humana que uneix 
simbòlicament el barri amb 
la parada de metro de Sant 
Andreu. Han calgut vint anys 
de lluita perquè el metro hi 
arribés.

1972-1982: Nascuda com a lluita urbana al Nou Barris de 1972, la reivindica-
ció del metro s’estén per tota la ciutat. Al Bon Pastor, l’ampliació de la línia 
4 des del Poblenou fins a Badalona, amb parada (Verneda) en un extrem 
del polígon industrial del barri, no satisfà el veïnat, que en bona part segueix 
incomunicat.

1996-2004: El 21 de juny, veïns del Bon Pastor es manifesten a la plaça de 
Sant Jaume on, entre veïnats de sis districtes convocats per la FAVB, al de-
sembre s’instal·la una simbòlica estació reivindicativa. L’AV i altres entitats 
organitzen assemblees, manifestacions i una cadena humana que, el 2001, 
uneix el Bon Pastor amb la parada de metro de Sant Andreu.

2009: Iniciades el 2004, les obres de la línia 9 acaben al barri, que resta pen-
dent de la inauguració prevista per al 2010.
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83. La presó de la Trinitat
Trinitat Vella (Sant Andreu)

Si al Poblenou mai no ha molestat la presó de Wad-Ras, no ha passat el ma-
teix a la Trinitat Vella amb el seu centre penitenciari. Inaugurat el 1963 com 
a presó de dones en un solar cedit el 1954 per l’Ajuntament, la presència de 
recluses polítiques fins a la transició i d’acusades d’adulteri i avortament va 
ser causa de manifestacions. En paral·lel, sempre, a la reivindicació veïnal 
finalment aconseguida de guanyar el solar per a un barri necessitat d’equi-
paments.

La presó de Trinitat Nova 
albergà recluses polítiques 
i acusades d’adulteri i 
avortament, fet que va 
provocar les protestes i 
accions reivindicatives dels 
moviments feministes. 
Un cop enderrocada, el 
moviment veïnal de Trinitat 
Vella ha aconseguit pactar 
un gran espai per a un barri 
amb dèficits històrics.

1983: El trasllat de les dones de la presó de la Trinitat a Wad-Ras converteix 
en centre penitenciari juvenil un complex que l’AV Trinitat Vella ja tenia al 
seu punt de mira. La reivindicació de guanyar el solar de la presó de cara a 
la recuperació urbanística i social de la Trinitat Vella esdevé una constant.

2009: El 25 de gener, l’enderroc d’una torre de vigilància marca l’inici de les 
obres de supressió de la presó de la Trinitat, previstes en dues fases. L’Ajun-
tament i el veïnat concreten les zones verdes, els 8.000 m2 d’equipaments 
i els 22.000 m2 possibles per a pisos socials en el marc d’un procés partici-
patiu. Alguns col·lectius de dones plantegen alguna actuació que preservi la 
memòria de les dones preses.
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84. La Torre del Fang
«Salvem la Torre del Fang»

Sagrera (Sant Andreu)

A la cruïlla dels carrers del Clot i Espronceda, a la frontera de la Sagrera amb 
Sant Martí, la Torre del Fang és una masia del segle xiv que resisteix protegi-
da les obres de l’AVE. Menys polèmic que la Sagrada Família, és l’únic edifici 
catalogat per sota del qual passarà literalment l’AVE. El moviment veïnal 
és qui ha defensat un històric edifici agrícola i residencial que al segle xx va 
comprar l’empresa FOCSA i, després, va esdevenir la seu de l’Arxiu Històric 
de Sant Martí.

Aquesta masia del segle xiv 
encara existeix per la pressió 
del moviment veïnal. És 
l’únic edifici catalogat de 
Barcelona per sota del qual 
passarà literalment l’AVE.

2002-2004: El destí de la Torre del Fang balla en funció del traçat definitiu 
de l’AVE a la Sagrera. El Ministeri d’Obres Públiques planteja deconstruir-la 
i traslladar-la.

2005-2007: La campanya «Salvem la Torre del Fang» reivindica conservar 
i rehabilitar la masia al seu lloc, tot mantenint-ne l’ús cultural i urbanitzant 
adequadament l’entorn. Amb jornades de debat com la del 29 de març de 
2007, actes diversos i festes infantils es convenç les administracions de res-
pectar íntegre l’edifici al seu emplaçament.

2009: S’inicien obres de gran complexitat tècnica per valor de 4,3 milions 
d’euros per conservar l’edifici mentre es fan les obres de l’AVE.
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85. Plaça Pilar Miró
L’última zona verda

Baró de Viver (Sant Andreu)

El treball Baró de Viver: la transformació d’un barri, de Genaro Villagrasa y 
Antonio García, constata que «des de la seva fundació el 1929 i fins l’adve-
niment de la democràcia, no han existit zones verdes ni places» en aquest 
barri. Per això té especial valor que de l’última plaça inaugurada en fos reivin-
dicat pel veïnat fins i tot el nom: Pilar Miró. «Lo que más me llena de orgullo 
es que la plaza se llame Pilar Miró por petición popular», va ratificar el fill de 
la directora de cinema en l’acte d’inauguració.

En un barri mancat de zones 
verdes, els veïns i veïnes van 
aconseguir no només una 
plaça sinó decidir-ne el nom 
en contra de la proposta 
municipal.

1977: Neix l’AV Baró de Viver (després rebatejada AV Pi i Margall en record 
del nom republicà del barri) tot reivindicant obres bàsiques d’urbanització al 
Patronat Municipal de l’Habitatge.
 
1985-1999: En el context del procés de remodelació integral d’un barri de 
cases barates, l’AV aconsegueix que s’urbanitzi la plaça Veracruz (1988) i 
que el nou edifici Gran Salón, d’Emilio Donato, s’envolti també de zona en-
jardinada (1995).

2006-2008: L’AV reivindica una nova plaça en un solar de la confluència 
dels carrers de Tiana i Caracas. La pressió veïnal no tan sols aconsegueix la 
plaça, sinó batejar-la com a Pilar Miró en contra de la proposta municipal 
d’anomenar-la Jacques Cousteau.
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86. Plaça Hispano-Suiza
La memòria de l’espai públic

Sagrera (Sant Andreu)

Més enllà de demanar la catalanització del nomenclàtor i de l’empremta 
que deixen reivindicacions associades al patrimoni arquitectònic, el movi-
ment veïnal lluita amb altres armes per conservar la memòria històrica a 
l’espai públic urbà. Plaques amb noms i referències històriques al terra de 
les rambles Guipúscoa i del Poblenou o, directament, noms de barris com 
Can Peguera (Nou Barris) i de places com la de Salvador Seguí (Ciutat Vella) 
i Vallmitjana (que l’AV La Satàlia demana a Montjuïc) són reivindicacions ve-
ïnals. Com la plaça Hispano-Suiza, que recorda la fàbrica de cotxes i motors 
d’avions i camions que hi va haver a la Sagrera entre 1911 i 1946.

La iniciativa veïnal 
aconsegueix que la plaça 
entre els carrers Garcilaso, 
Pare Claret i Costa Rica 
dugui el nom de la fàbrica 
Hispano-Suiza per recuperar 
«la memòria col·lectiva del 
barri».

2006: L’AV Sagrera demana que la plaça reivindicada entre els carrers de 
Garcilaso, Pare Claret i Costa Rica, davant de l’escola La Sagrera, dugui el 
nom de la Hispano-Suiza per recuperar «la memòria col·lectiva del barri». 
L’Ajuntament hi accedeix.

2007: El 23 de març, una desfilada de cotxes d’època inaugura la plaça His-
pano-Suiza. L’Associació d’Estudis Històrics de l’Automoció Sant Andreu-La 
Sagrera organitza una exposició commemorativa al centre cívic de la Sagrera.
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87. El Parc del Clot
«Volem aquest jardí»

Clot (Sant Martí)

Gespa importada de França perquè resistia millor que qualsevol altra varietat 
local és la que el segon ajuntament democràtic va plantar als turons del parc 
del Clot intensament reivindicat pels veïns. Això va ser un any abans de la no-
minació olímpica, quan encara era vigent la consigna municipal de dignificar 
els barris obrers sense escatimar res.

Els barris es tornen a unir 
en les seves reivindicacions 
per reclamar un gran parc, 
una de les primeres lluites 
de l’Associació de Veïns del 
Clot quan es va crear el 1975.

1975: Neix l’AV del Clot i del Camp de l’Arpa i, entre la seves demandes, 
destaca la reivindicació per a parc i equipaments dels terrenys que Renfe 
havia abandonat tres anys abans en tancar els seus tallers del barri i soterrar 
la línia de tren. El dia de Corpus, un grup de veïns acompanyen el capellà 
Quim Cervera en una processó que planta parterres davant la parròquia amb 
aquesta pancarta: «Volem aquest jardí». Reivindicar la plaça del Canonge 
Rodó va ser com una pica al Flandes del Clot.

1977: Pressionat i receptiu a les demandes veïnals, l’Ajuntament de transició 
de Josep M. Socias Humbert convenç Renfe de vendre a preu raonable els 
seus terrenys del Clot. El municipi tanca l’operació l’11 de maig.

1985: S’inaugura el parc del Clot, obra dels arquitectes Dani Freixes i Vicen-
te Miranda. Inclou equipaments esportius i la conservació d’algunes restes 
dels tallers ferroviaris.
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88. Wad-Ras i La Flor de Maig
«Algun dia sereu nostres»

Poblenou (Sant Martí)

Amb només cinc travessies de separació, el mateix carrer Wad-Ras (avui 
Doctor Trueta) és l’escenari de dues de les primeres victòries de l’Associació 
de Veïns del Poblenou: l’institut Icària i l’ateneu popular La Flor de Maig.  

L’any 1978 els veïns del 
Poblenou proposen 
recuperar la cooperativa 
obrera La Flor de Maig 
com a ateneu popular i 
reivindiquen un institut 
al carrer Wad-Ras. 
Dues reivindicacions 
aconseguides.

1972: La naixent AV Poblenou denuncia un dèficit de 6.000 places escolars 
i inicia una campanya per fer un institut als terrenys municipals de l’antiga 
Protecció de Menors, davant la presó de Wad-Ras. Es recolliran 8.000 firmes 
demanant un centre de secundària inexistent al barri.

1978: A partir d’una idea de Josep M. Huertas, l’AV Poblenou impulsa un 
ateneu popular al local de la històrica cooperativa obrera de consum La Flor 
de Maig, creada el 1890 i tancada el 1950. Preinscripcions reivindicatives i 
gran mural demanant l’institut.

1979: L’Ajuntament cedeix a les peticions veïnals: tira endavant l’institut i 
assumeix el lloguer de La Flor de Maig. Autogestionat, l’ateneu popular im-
pulsa les Festes de Maig i veurà néixer entitats com la Colla del Drac i l’esplai 
Flor de Maig.

1983: Després d’haver posat una reivindicativa primera pedra el 1980, l’AV 
protagonitza, amb les autoritats, la inauguració de l’institut Icària.
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89. Can Robacols
El Clot (Sant Martí)

Ben entrats ja els anys setanta, mentre començaven a morir moltes fàbri-
ques, la zona de Can Robacols, amb un passatge avui desaparegut, persistia 
encara com a record de l’antic Clot rural. Era un petit conjunt de cases baixes 
i pis, emblanquinades, situades entre els carrers de Besalú, Josepa Massa-
nés, Ripollès i Pistó, que tenien flors a fora el carrer i un pedrís com les 
antigues masies. La seva urbanització va pivotar al voltant de la petita plaça 
del mateix nom reivindicada pels veïns.

Els veïns van realitzar 
una campanya activa per 
recuperar com a plaça 
pública el solar de Can 
Robacols, un vestigi del Clot 
rural.

1979-1982: Després d’engegar amb èxit altres lluites per espais verds com les 
de la plaça Canonge Rodó i el parc del Clot, l’AV del Clot reclama a l’Ajun-
tament la plaça de Can Robacols. Mentrestant, entre festes reivindicatives i 
treball veïnal voluntari de neteja i enderroc, es delimita amb tanques la futura 
zona verda i s’evita que es consolidi com a descampat per a cotxes, gossos 
i deixalles. 

1987: El 29 de març, s’inaugura la plaça de Can Robacols. El seu disseny 
modern però poc funcional requerirà, a instàncies de l’AV, una reforma pos-
terior per fer-la més confortable per a infants, joves i gent gran.
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90. La plaça dels Porxos i altres zones 
verdes
La Verneda i Sant Martí (Sant Martí)

En barris sense espais verds, la reivindicació de parcs i places va arribar 
a tenir connotacions èpiques. A la plaça dels Porxos, la premsa va narrar 
una dura batalla veïnal contra «la primera vegada que un govern municipal 
d’esquerres arrabassa per la força l’única plaça pública existent en un barri 
obrer».

La batalla veïnal per 
aconseguir que no 
s’edifiqués a la plaça dels 
Porxos va ser molt dura i es 
va guanyar definitivament 
el 1994.

1976: L’AV Verneda Alta bateja com a plaça de la Verneda un camp destinat 
a centre comercial.

1979: L’Ajuntament inaugura la plaça de la Verneda. També condiciona la 
plaça dels Porxos sense tenir en compte que part dels terrenys són edifica-
bles i no municipals.

1982: El 22 de març, mil veïns s’enfronten a vint-i-dues dotacions antidistur-
bis que executen l’ordre municipal —«irreversible», segons l’alcalde Narcís 
Serra— d’arrencar els arbres i els bancs de la plaça dels Porxos per permetre 
fer un bloc de pisos per a policies.

1986: Obre la plaça de la Palmera. L’any anterior ho havia fet la primera fase 
del parc de Sant Martí, enllestit el 1990 amb els reivindicats masos de Can 
Cadena, Can Planas i Ca l’Arnó com a equipaments.

1987: Després d’assemblees, manifestacions, interpel·lacions polítiques i re-
cursos judicials, el Tribunal Suprem dóna la raó a l’AV Sant Martí i declara 
els Porxos no edificables.

1994: S’inaugura la nova plaça dels Porxos.
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91. La Mar Bella i les platges de Poblenou
«Volem ser consultats»

Poblenou (Sant Martí)

Manuel Vázquez Montalbán va dir que «la socialització del mar és l’única 
conquesta real d’esquerres d’aquesta ciutat». Per ella, i per recuperar les 
platges, va lluitar el moviment veïnal molt abans de la pregonada obertura al 
mar de la Barcelona olímpica.

L’obertura de la ciutat al mar 
va estar precedida de la lluita 
del veïnat del Poblenou per 
dignificar «l’abocador» en 
què s’havien convertit les 
platges.

1974: La revista Quatre Cantons i l’AV Poblenou denuncien que la Mar Bella 
és el «vertedero de la costa». Un concurs popular anima a buscar-hi l’objecte 
més insòlit: entre runa i ferralla, guanyen uns budells de gallina.

1981: El primer ajuntament democràtic inaugura una remodelació inicial que 
recupera la platja per al bany i dota la zona de camps d’esport i parc infantil.

1987: La Coordinadora d’Entitats de Poblenou impulsa la campanya «Volem 
ser consultats» per forçar l’Ajuntament a soterrar el nou cinturó litoral que, 
com les antigues vies del tren, separava el barri del mar.

1992: Sota l’impuls olímpic, s’obre el parc del Litoral com a pòrtic d’una Mar 
Bella ampliada amb noves platges entre el Port Olímpic i el Besòs.
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92. Can Felipa
«Catex per al barri»

Poblenou (Sant Martí)

Una llarga dècada de reivindicacions i un jove mort accidentalment dins la 
fàbrica abandonada és el que li va costar al Poblenou la rehabilitació com a 
equipament de l’històric centre tèxtil de Can Felipa, on va treballar Durruti.

La fàbrica Càtex, 
popularment Can Felipa, és 
un espai d’ús comunitari 
fruit d’una llarga dècada de 
lluites veïnals.

1978: Tanca la fàbrica Catex, propietat de la família Vilà des de 1877 però 
que deu el seu nom popular a qui la va fundar el 1856, Felipe Ferrando. L’AV 
Poblenou reivindica l’edifici com a equipament.

1984: Després de manifestacions sota el lema «Catex per al barri», s’acorda 
fer-hi una piscina i un centre cívic. L’esplai MOVI aconseguirà l’ús d’un espai 
provisional a Can Felipa.

1989: El Club Natació Poble Nou estrena piscina i gimnàs municipals a la 
part baixa de l’antiga fàbrica.

1991: S’inaugura el centre cívic a les plantes superiors de l’edifici, rehabilitat 
per l’arquitecte Josep Lluís Mateo. Progressivament copat per dependències 
administratives municipals (així ho va denunciar el 1996 una acampada ju-
venil), fins el 2009 és la seu de l’AV de Poblenou, l’Arxiu Històric i les colles 
del Drac, de Diables i de Gegants.
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93. Rambla Guipúscoa
«Exigim la rambla i el metro»

La Verneda de Sant Martí (Sant Martí)

Entre La Pau i el Clot, el carrer de Guipúscoa era l’espina dorsal gris dels 
barris de la Verneda i Sant Martí quan el 1991, en guanyar l’enllaç amb el 
carrer d’Aragó, es va deshumanitzar més com a via ràpida. Embrancada en 
reivindicar-hi per sota la línia 2 del metro, l’AV de Sant Martí de Provençals 
va exigir la reconversió del carrer en rambla.

La pressió veïnal va 
aconseguir humanitzar el 
carrer Guipúscoa aprofitant 
les obres del metro i forçant 
la conversió de via ràpida en 
una rambla.

1992-1994: Unes 15.000 signatures demanen que l’Ajuntament i la Genera-
litat acabin en rambla les obres del metro. Les administracions quantifiquen 
el projecte en 895 milions de pessetes (5,3 milions d’euros).

1995: El desacord pressupostari entre Generalitat i Ajuntament deixa el carrer 
a mig urbanitzar, recobert de ciment. L’AV convoca actes reivindicatius per 
Sant Jordi i la festa major, al novembre, que inclouen el desplegament de 
grans pancartes als pisos.

1996: El 16 de febrer, la combinació de cassolades, manifestacions i talls de 
trànsit, d’una banda, i la proximitat de la campanya electoral, de l’altra, força 
a un acord entre Generalitat i Ajuntament. S’acaben les obres i la rambla ja 
és un fet quan el 20 de setembre obre el tram de Sant Martí de la línia 2 del 
metro.
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94. La Farinera
D’ateneu a centre cívic, institut i llar d’infants

Clot (Sant Martí)

Més de vint anys va trigar a concretar-se la reivindicació veïnal sobre la Fari-
nera del Clot. El que inicialment es reclamava ateneu popular va acabar sent 
centre cívic, però el barri va sumar un institut i una llar d’infants al costat del 
bonic edifici industrial.

La mainada sempre ha 
participat de les lluites 
veïnals, com ara en la 
mobilització perquè la 
fàbrica La Farinera fos d’ús 
públic; actualment acull un 
centre cívic cogestionat i té 
al seu voltant un institut i 
una llar d’infants.

1978-1979: L’AV del Clot reivindica equipaments i un ateneu popular a La 
Farinera. Com que la fàbrica de maons construïda el 1909 seguirà funcionant 
fins el 1988, els veïns ocupen provisionalment un pis del carrer del Ter i ini-
cien tot tipus d’activitats. Es funda la revista La Farinera. Mural reivindicatiu 
a la plaça de la Fundició.

1981: Pressionat pels veïns, que també volen una escola als terrenys fabrils 
compresos entre la Meridiana, la plaça de les Glòries i el carrer Escultor Cla-
perós, l’Ajuntament obre negociacions per comprar tota la zona.

1995: Els solars i edificis passen finalment a mans municipals i s’inicia la 
rehabilitació de La Farinera sota la campanya «Barcelona, posa’t guapa».

1999: S’inaugura el centre cívic de La Farinera, cogestionat pel districte i la 
Coordinadora d’Entitats. Al seu costat obriran l’institut Salvador Espriu  
i la llar d’infants municipal La Farinera.
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95. Can Saladrigas i Ca l’Aranyó
«Salvem la fàbrica. Volem la biblioteca ja!»

Poblenou (Sant Martí)

«Una de les fites més importants del moviment associatiu del Poblenou de 
l’última dècada del segle xx». Així qualifica la historiadora Montse Sintes 
l’indult de Can Saladrigas, fàbrica tèxtil salvada de la piqueta per la pressió 
veïnal en paral·lel a la manchesteriana Ca l’Aranyó. Ambdues han estat reha-
bilitades com a biblioteques.

Les fàbriques tèxtils Can 
Saladrigas i Ca l’Aranyó van 
ser catalogades i guanyades 
per a equipaments després 
d’una intensa acció veïnal.

1998: Alertats per l’Arxiu Històric, artistes i el grup de joves La Fàbrica, l’AV 
Poblenou demana aturar l’enderroc de Can Saladrigas i destinar-la a equipa-
ments. Per Ca l’Aranyó, al 22@, es viu un procés més complex però similar.

1999: Intenses protestes forcen l’Ajuntament a pactar amb Ferrovial per ca-
talogar Can Saladrigas com a patrimoni municipal. La rehabilitació costarà 
5,5 milions d’euros.

2001: Tancada la sala de lectura de La Caixa, l’AV proposa, en un pla d’equi-
paments, la biblioteca que el barri reclama fa anys i un casal d’avis a Can 
Saladrigas. També un Museu del Treball a Ca l’Aranyó, que l’Ajuntament 
destina a Museu de la Moto.

2004: Obre el casal d’avis de Can Saladrigas. Desestimades les idees mu-
seístiques, Ca l’Aranyó s’adjudica a la Facultat de Comunicació de la UPF.

2009: Obren la biblioteca municipal de Can Saladrigas i la de la UPF a Ca 
l’Aranyó.
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96. Alchemika i Costa i Font
Equipaments per al barri

El Clot-Camp de l’Arpa (Sant Martí)

La fàbrica de Bonaventura Costa i Font fou una de les últimes en instal·lar-se, 
el 1947, al vell territori industrial del Camp de l’Arpa. Tancada des de 1980, 
l’AV Clot-Camp de l’Arpa la reivindica per a equipaments com la contigua 
indústria plàstica Alchemika, tancada a finals dels noranta i costosament ja 
guanyada per al barri.

El veïnat del Clot i Camp 
de l’Arpa encara treballa 
perquè es compleixin els 
compromisos i s’executin 
els equipaments que es van 
guanyar als terrenys de les 
fàbriques Alchemika i Costa 
i Font després d’anys de 
lluites.

1992: En discussió des dels anys vuitanta, s’aprova el PERI que destina a 
equipaments les illes d’Alchemika i Costa i Font, prèvia expropiació dels ter-
renys. Però l’Ajuntament no executa l’expropiació i diferents compra-vendes 
compliquen la situació.

2000-2005: L’AV Clot convoca cassolades i manifestacions contra el dèficit 
d’equipaments i per denunciar la passivitat municipal respecte Alchemika i 
Costa i Font.

2006: L’Ajuntament compra Alchemika per 10,6 milions d’euros i promet 
una biblioteca, un centre de barri, un casal de joves, una escola bressol i una 
residència d’avis per al 2010. L’AV reivindica també Costa i Font, usada com 
a aparcament. 

2009: L’AV emplaça l’Ajuntament a no retardar més la construcció dels equi-
paments d’Alchemika, aprovats el 2008.
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97. Can Ricart i el 22@
«Salvem Can Ricart, defensem Poblenou»

Poblenou (Sant Martí)

Una reedició del moviment ciutadà de la transició. Així va definir l’urbanista 
Jordi Borja la batalla per Can Ricart, lliurada al Poblenou per una plataforma 
veïnal amb complicitat d’obrers, intel·lectuals, sindicats, artistes, okupes i 
eco periodístic i universitari. Més enllà de salvar una històrica fàbrica per a 
equipaments, a Can Ricart es va lluitar sense tant èxit contra l’especulació i 
per una visió progressista del pla 22@.

La mobilització del veïnat 
del Poblenou per salvar Can 
Ricart, amb la complicitat 
d’intel·lectuals i d’altres 
agents socials, va ser 
històrica i un punt d’inflexió 
en la lluita actual pel 
patrimoni industrial.

1998: Les AAVV Poblenou, Diagonal Mar, el Parc i la FAVB presenten al·le-
gacions en defensa del sòl industrial i en demanda d’equipaments i habitat-
ge social al pla 22@.

2005: El Fòrum Ribera del Besòs i l’AV Poblenou llancen la campanya «Sal-
vem Can Ricart, defensem Poblenou». Comencen tres anys d’accions con-
tra l’Ajuntament i la propietat immobiliària, personificada en el marquès de 
Santa Isabel.

2006: Un incendi provocat sentencia l’ús industrial de Can Ricart. Els okupes 
de La Makabra ocupen la fàbrica que, assetjada per la policia, és visitada pel 
relator de l’ONU sobre habitatge.

2007-2008: L’Ajuntament és forçat a preservar la majoria del recinte. La Ge-
neralitat el declara bé cultural d’interès nacional. Contra el criteri veïnal, es 
destina a Casa de les Llengües segons un projecte de l’arquitecta Benedetta 
Tagliabue.
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98. La Gran Via i les Glòries
«I ara, la Gran Via»

La Pau, Verneda, Besòs, Poblenou, Clot i Fort Pienc (Sant 

Martí)

El 1969, l’autopista Barcelona-Mataró va esventrar Badalona i també 2,5 qui-
lòmetres de Gran Via barcelonina: una rasa de fum i soroll que separava 
Poblenou i els barris del Besòs dels de La Pau, la Verneda i el Clot. El 1992, 
el tambor circulatori elevat de les Glòries va complicar-ho més però va avivar 
una lluita veïnal de quatre dècades.

La lluita veïnal va aconseguir 
finalment la semicobertura 
de la Gran Via: una 
manifestació de 4.000 
veïns i la recollida de 7.000 
signatures van precipitar un 
procés que va durar quatre 
dècades.

1969: Les AAVV de La Pau i La Maresma arranquen de les autoritats fran-
quistes vagues promeses de cobrir la Gran Via com s’havia fet amb el tren 
del carrer Aragó.

1997: «I ara, la Gran Via». Amb aquest lema, l’AV Sant Martí reactiva la lluita 
pel cobriment. El 1998, una plataforma veïnal arrenca de l’Ajuntament el 
2004 com a data del que s’assumeix com a semicobertura.

1999-2001: Aturat entre Generalitat i Ajuntament pel seu cost (125 milions 
d’euros), el projecte es desbloqueja amb manifestacions de 4.000 veïns i el 
lliurament de 7.000 signatures.

2007: S’inaugura la semicobertura de la Gran Via, amb tramvia, semàfors, 
laterals humanitzats i soroll rebaixat de 77 a 63 decibels. Un any abans, i 
també sota pressió veïnal, l’Ajuntament anuncia l’enderroc del tambor de les 
Glòries, que comença el 2009. 
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99. La Rambla Prim
«Wanted: Castell, Figueras, Porcioles»

Maresma i barris del Besòs (Sant Martí)

El 1964 la HOAC va impulsar amb 215 socis, a la parròquia del Sagrat Cor, 
l’AV de la Maresma. Era la primera AV legal de Barcelona en una zona obrera 
com els barris del Besòs. El seu objectiu: denunciar els dèficits d’un polígon 
promogut pel banquer Jaume Castell, aixecat per les Construcciones Hori-
zontales de Josep M. Figueras i escripturat a la notaria de l’alcalde Porciones 
al voltant de la inundable riera d’Horta, futura rambla Prim.

El barri obrer del Besòs patia 
inundacions endèmiques i 
falta de serveis bàsics. Els 
veïns es van organitzar i 
finalment van aconseguir 
que es dignifiquessin els 
espais, com la rambla 
Prim, un dels seus eixos 
principals.

1970: Entre queixes i protestes, l’AV aconsegueix l’enllumenat d’uns car-
rers encara sense asfaltar però amb torres d’alta tensió al mig de la riera. 
També aconsegueix que Figueras cedeixi un local que trigarà tres anys a 
concre tar-se.

1974: L’AV anuncia una exposició sobre la falta d’asfaltat, serveis bàsics i 
equipaments al barri amb cartells tipus western. Retrata en busca i captura 
Castell, Figueras i Porcioles.

1990: En plena febre preolímpica, s’inaugura la rambla Prim com a eix dels 
barris dels Besòs, dissenyada per l’arquitecte Pedro Barragán i amb una xar-
xa de col·lectors que allunya les inundacions.
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100. Centre cívic de Sant Martí
De la Sección Femenina al barri

La Verneda (Sant Martí)

Pensat com a residència de la Sección Femenina de la Falange, la transfor-
mació en un dels primers centres cívics de Barcelona de l’anomenat edifici 
Gaudí és un dels símbols del canvi que va suposar la transició a la ciutat. 
Al costat de la comissaria i dels instituts Joan d’Àustria i Infanta Isabel, el 
batallat equipament en un bloc elevat va donar vida al nus dels carrers de 
Selva de Mar i Guipúscoa. 

Un cartell veïnal celebrava 
els vint-i-cinc anys del 
reivindicat i batallat centre 
cívic de Sant Martí, un dels 
primers de la ciutat.

1977: La Residència Gaudí que la Sección Femenina tenia a la Verneda des 
de finals dels anys seixanta queda buida. Transferida al Ministeri de Cultura 
per una pesseta, l’edifici és reivindicat pels veïns com a escola bressol i per 
acollir la futura Escola d’Adults de la Verneda.

1978: A l’estiu, i amb la idea d’un ateneu popular, setanta-vuit entitats i col-
lectius de la Verneda i Sant Martí ocupen l’edifici, creen una gestora i enceten 
negociacions per destinar-lo a serveis i usos socials i culturals. L’ocupació 
veïnal, entre tancades i discussions, es prolongarà quatre anys i donarà vida 
a molts projectes, des d’un cine-club a un casal de joves.

1982: El 12 de desembre, en el seu primer acte públic com a alcalde, Pasqual 
Maragall inaugura el centre cívic de Sant Martí a l’edifici Gaudí, adquirit per 
l’Ajuntament després de 1979.
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De l’hotel Vela a Diagonal Mar, el litoral barceloní de prin-
cipis del segle xxi no dista gaire del projecte especulatiu 

de nova Copacabana que —en aliança entre el gran capital, 
la burgesia catalana i el poder polític franquista— el Pla de 
la Ribera va dissenyar a finals dels anys seixanta del segle xx. 
Aquell pla va ser aturat a principis de la dècada de 1970 per 
una frontal oposició ciutadana que es pot considerar la pri-
mera gran victòria del moviment veïnal de Barcelona. La lluita 
veïnal contra el Pla de la Ribera va precipitar la fi de la dictadura 
que, en l’àmbit local, encarnava el porciolisme i va obrir mol-
tes perspectives en favor de la construcció de la ciutat demo-
cràtica. Una d’aquestes perspectives és la recuperació de les 
platges i l’obertura de la ciutat al mar, que l’intel·lectual Ma-
nuel Vázquez Montalbán considerava «l’única conquesta real 
d’esquerres de Barcelona»1 i que no deixa de ser un dels signes 
d’identitat més clars del que s’ha anomenat model Barcelona.

1. Vegeu La Veu del Carrer, núm. 50, Barcelona, març de 1998, p. 12-13.
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Però també és cert que aquella victòria ciutadana contra el 
model de ciutat que exemplificaven el Pla de la Ribera i l’alcal-
de franquista José María de Porcioles podria ser qualificada 
de més o menys efímera atès que, quaranta anys després, la 
ciutat que mira al mar —des de l’hotel Miramar, el World Tra-
de Center, el Maremàgnum i l’hotel Vela a la Vila Olímpica, 
el front marítim de Poblenou, Diagonal Mar i el Fòrum— no 
deixa de ser el que l’expresident de la Generalitat i exalcalde 
socialista de Barcelona Pasqual Maragall reconeix així, sense 
embuts, a les seves memòries: la continuació de «la planifica-
ció urbanística de l’ambiciós Pla de la Ribera, que en bona part 
aplicaríem arran dels Jocs Olímpics del 1992».2 Una anàlisi que 
comparteix el seu rival polític de la dreta nacionalista i també 
expresident de la Generalitat Jordi Pujol, les memòries del qual 
aporten igualment pistes per contextualitzar i entendre la com-
plexa constel·lació d’actors i interessos econòmics i polítics 
que des de principis dels anys setanta i fins a inicis del segle 
xxi han marcat la configuració de Barcelona com a ciutat. Fins i 
tot passant per damunt de conjuntures històriques i projectes 
polítics antagònics com la dictadura i la democràcia o els pro-
grames electorals de l’esquerra i la dreta.

«Quan em vaig incorporar el 1973 a l’Ajuntament de Barce-
lona, l’alcalde encara era Josep M. de Porcioles. Va ser substi-
tuït aquell mateix any per Enric Masó. El llarg mandat de l’alcal-
de Porcioles va demostrar que era un home amb una idea de la 
ciutat, al marge de consideracions de criteri polític. No he vol-
gut mai deixar de dir-ho»3, reitera l’alcalde més emblemàtic de 
la democràcia, Pasqual Maragall. Mentrestant, de la seva etapa 
com a directiu de Banca Catalana a finals dels anys seixanta i 
principis dels setanta, un Jordi Pujol que és el president català 
més emblemàtic de la democràcia i que també guarda un bon 
record de l’alcalde Porcioles4 rememora: «Vam ser sol·licitats 

2. MARAGALL, Pasqual. Oda inacabada. Memòries, La Magrana, 2008, Bar-
celona, p. 86.
3. Ibid, p. 97.

4. «El govern de Franco va iniciar un procés d’acostament a Catalunya. Va 
nomenar alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles, un notari que abans 
de la guerra havia militat a la Lliga [...]. Els ideòlegs del règim venien a dir a 
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perquè col·laboréssim en el pla urbanístic del barri de Ribera 
de Barcelona, un altre projecte de gran abast. Andreu Ribera 
Rovira i Pere Duran Farell l’encapçalaven. Les seves empreses 
Metalls i Plateria Ribera i Catalana de Gas ocupaven grans ter-
renys en aquella zona propera al mar. Ells i altres empresaris 
del barri sabien que tard o d’hora se n’haurien d’anar d’aquell 
lloc de situació privilegiada que aleshores estava ocupat per 
vies del tren, barraques i algunes indústries de futur incert. Re-
cordo una reunió de Pere Duran, Andreu Ribera, Trias Fargas i 
jo amb l’advocat Miquel Roca i l’economista Narcís Serra, que 
eren els qui havien d’elaborar el pla. Hi vam començar a tre-
ballar, però la iniciativa havia arribat políticament i socialment 
en mal moment i es va deixar córrer aviat. Va reaparèixer anys 
més tard en ocasió dels Jocs Olímpics del 1992 i va donar lloc 
a l’actual Vila Olímpica del Poblenou».5

Clar i català —i sense el llast de la mala consciència esquer-
ranosa que se li pot intuir a Pasqual Maragall—, Jordi Pujol 
conclou a les seves memòries: «Molt sovint passa, i la Vila 
Olímpica n’és un exemple, que grans projectes i grans obres 
són el resultat d’una sèrie d’intents fallits que s’acaben final-
ment materialitzant quan la circumstància o la conjuntura eco-
nòmica, política, social o l’estat anímic col·lectiu les fan més 
fàcils. Però els intents previs no són mai inútils».6 D’aquí es 
podria inferir fàcilment la hipòtesi que el model Barcelona és 
un projecte de ciutat liberal i transversal gestat durant l’etapa 
desarrollista de la dictadura per la burgesia i el capital finan-
cer, amb suport polític i de determinats sectors professionals i 
intel·lectuals, però que no es va acabar materialitzant fins ben 
entrada la democràcia perquè la conjuntura sociopolítica i eco-
nòmica del final del franquisme i la transició hi va posar pals a 
les rodes. Una conjuntura en la qual precisament el moviment 
veïnal va jugar-hi un paper determinant.

la burgesia catalana que s’acollís a la liberalització econòmica que els conve-
nia i que amb tant bones maneres li presentaven.» PUJOL, Jordi. Memòries 
(1930-1980), Proa, 2007, Barcelona, p. 136. 
5. PUJOL, Jordi. Memòries (1930-1980), Proa, 2007, Barcelona, p. 232.
6.  Ibídem.

El model Barcelona 
és un projecte de 
ciutat liberal gestat 
durant l’etapa 
desarrollista que 
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materialitzant fins 
ben entrada la 
democràcia.
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Pragmatisme utòpic i doble dimensió

No s’ha concretat la idea de ciutat democràtica com a pro-
jecte abstracte no revolucionari però sí radicalment democrà-
tic i que, arrelat en el passat republicà, no perdia l’horitzó de 
l’emancipació en clau socialista, segons definició de Manuel 
Vázquez Montalbán.7 Una definició més o menys somniada i 
concretada a nivell de barris pel moviment ciutadà que, durant 
la transició, va liderar la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB). Barcelona i el seu model de ciutat són fruit 
i a la vegada arrosseguen el llast, respectivament, de victòries 
i derrotes ciutadanes. Seria injust oblidar que la ciutat demo-
cràtica realment existent i la Barcelona dels barris han estat en 
bona part forjades durant els últims quaranta anys gràcies a 
una infinitat de lluites veïnals que han acabat, com a mínim, 
amb un centenar llarg de victòries. Victòries ciutadanes que 
són ben concretes i tangibles, encara que no sempre absolu-
tes i que, desgraciadament, massa sovint són relegades a la 
memòria dels seus protagonistes anònims, als arxius de barri 
i a les hemeroteques de la premsa pobra mentre les ignoren la 
historiografia, el poder polític i els mateixos moviments socials 
dels quals el veïnal n’és part essencial.

L’activista veïnal i catedràtic d’Economia de la UB, Alfons 
Barceló, sosté que la consecució dels Jardinets de l’Alguer i 
l’avinguda Mistral són fites que justifiquen, per si soles, l’exis-
tència de l’Associació de Veïns de Sant Antoni. Modèstia a 
banda, l’afirmació argumentada d’Alfons Barceló8 és un bon 
exemple de la doble dimensió i el pragmatisme utòpic que ca-
racteritzen el moviment veïnal. En especial si tenim present 
que l’AV Sant Antoni, fundada el 1968, va donar nom el 1972 a 
la clandestina coordinadora d’associacions de barris que, dos 
anys després, va desembarcar a la FAVB —nascuda també el 
1972 però com a legal federació d’associacions bombillaires, 
inicialment només preocupades per guarnir els carrers en fes-

7.  Vegeu VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. La literatura en la construcción 
de la ciudad democrática, Grijalbo Mondadori, 2001, Barcelona. 
8. BARCELÓ, Alfons. Pràctiques de civisme des del meu barri, Icària, 2007, Barcelona.
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tes— per convertir-la en alguna cosa més que en la punta de 
llança del moviment veïnal.

I és que la FAVB —no per atzar citada per Jordi Pujol, en un 
llibre-entrevista del 2008, al costat de dues entitats senyeres 
com Òmnium Cultural i el Barça9— és un referent sociopolític 
unitari i transversal tot i estar ancorat a l’esquerra crítica. Un 
referent que, el 1976, va convocar per l’Assemblea de Catalu-
nya les grans manifestacions de febrer per l’amnistia que van 
demostrar que el carrer havia deixat de ser de la dictadura. Una 
constatació simbòlicament corroborada pels sis multitudina-
ris recitals de tardor Serrat als barris, amb els que la FAVB va 
aixoplugar el retorn de l’exili del cantautor del Poble Sec. I el 
mateix referent, la FAVB, que el 2009, combatent la desafecció 
i apostant per l’acció política des de la ciutadania, es va erigir 
com a acusació popular i portaveu de la indignació ciutadana 
enfront dels casos de corrupció Millet i Pretòria, tot convocant 
un acte públic a la seu de CCOO amb l’exfiscal anticorrupció 
Carlos Jiménez Villarejo i una manifestació a la plaça de Sant 
Jaume secundada per una cinquantena d’entitats. Entremig, 
i amb les campanyes veïnals contra el Pla Comarcal i Recu-
perem Barcelona per a la democràcia com a punts de partida, 
cal consignar la influència de la FAVB en l’agenda política de 
Barcelona i el model de ciutat. Una influència que va des de la 
incidència de la FAVB sobre l’Ajuntament de transició, en els 
programes electorals municipals de 1979, en l’acció als barris 
dels primers ajuntaments democràtics i en el mapa descentra-
litzador dels districtes dibuixat per consens a mitjans dels anys 
vuitanta —tot el contrari que el nou mapa de barris imposat 
per l’Ajuntament a primers del segle xxi—, com en l’esperit crí-
tic sostingut contracorrent entre dos moments d’inflexió his-
tòrica local com van ser els Jocs Olímpics de 1992 i el Fòrum 
Universal de les Cultures 2004, amb epíleg en la dura oposició 
veïnal a l’anomenada ordenança del civisme.

La FAVB és capaç de catalitzar accions polítiques ciutada-
nes en favor de la democràcia i, al mateix temps, de fer costat 

9. BARRERA, Heribert; COT, Salvador, i PUJOL, Jordi. Toc d’alerta. Els presi-
dents Pujol i Barrera, Dèria, 2008, Barcelona, p. 39.

La FAVB és un 
referent sociopolític 
unitari i transversal 
tot i estar ancorat a 
l’esquerra crítica.



166 • QUADERNS DE CARRER

a les associacions de veïns en llargues batalles per reivindica
cions tan concretes com la consecució d’un semàfor, una zona 
verda, la cobertura d’un cinturó o tot tipus d’equipaments de 
barri. Entre ells, la meitat dels cinquantaun centres cívics de 
Barcelona, encara que l’Ajuntament n’amagui l’origen reivindi
catiu veïnal a la propaganda que edita i en pengi la medalla a 
«la primera democràcia municipal». Si cal recuperar la memò
ria veïnal en la seva doble dimensió, la més política i la més 
concreta, és precisament perquè sense el pragmatisme utòpic 
veïnal no s’entén la ciutat democràtica.

Franquistes, catòlics i comunistes

Tot esquivant el totalitarisme franquista i un elevat risc de 
fractura social incrementat per la immigració de postguerra, 
si Barcelona ha conservat les seves identitats popular i cata
lanista és gràcies (no únicament, però sobretot) al treball de 
cohesió social del moviment obrer i ciutadà antifranquista. Un 
ampli moviment social forjat pels comunistes i sectors pro
gressistes catòlics recolzat, al seu torn, en intel·lectuals i uni
versitaris, en el PSUC i altres partits de l’esquerra, i encarnat 
tant en les Comissions Obreres com en el moviment veïnal. 
Més influenciat el segon per les primeres —ho proven les co
missions de barri nascudes el 1969 i vives fins a mitjan dels 
anys setanta—, ambdós moviments van créixer en paral·lel als 
anys seixanta entre la clandestinitat i les escletxes legals que va 
oferir la dictadura en un tímid intent de reforma, articulat sobre 
les eleccions sindicals i la llei d’associacions de 1964, que al 
franquisme se li va acabar girant en contra.10

L’acció combinada del moviment obrer i ciutadà, amb apor
tacions d’altres actors, va rellevar el que havia estat l’hegemò
nica cultura republicana, anarcosindicalista i federal barcelo
nina del primer terç del segle xx. Entre altres efectes, va fer 

10. Sobre el fallit intent legitimador del franquisme davant del moviment 
obrer i el paper de CCOO als anys seixanta, vegeu la reveladora tesi DO
MÈNECH, Xavier. Classe obrera, antifranquismo y cambio político, Catarata, 
2008, Madrid.
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emergir l’anomenada Barcelona dels barris: 11 un concepte que 
l’Ajuntament democràtic fa seu però que va ser forjat pel movi-
ment veïnal tant a Sants, Gràcia, Poblenou i Sant Andreu com 
a Nou Barris i que, en estreta complicitat, els huertamaros de 
la premsa local encapçalats pels periodistes Josep Maria Hu-
ertas i Jaume Fabre van fixar en l’imaginari col·lectiu als anys 
setanta.

Els orígens del moviment veïnal, però, cal anar a buscar-
los als anys cinquanta i seixanta. Tant en les noves formes 
de protesta urbana que inauguren les vagues de tramvies de 
1951 i 1957 com en l’incipient associacionisme de barris. L’as-
sociacionisme de barris que, abans d’aprofitar l’escletxa de 
la llei d’associacions de 1964 i de ser penetrat i teoritzat per 
l’antifranquisme polític —sobretot el PSUC i Bandera Roja, 
al costat d’alguns socialistes i, de forma destacada en alguns 
barris, de forces d’extrema esquerra com el PT, la OICE, la 
LCR i el MC—, van anar configurant centres socials parro-
quials; grups catòlics progressistes (JOC, HOAC, ACO...); 
alguns capellans i algunes religioses i assistents socials; 
cooperatives veïnals (a Torre Baró i Montjuïc); i, fins i tot, 
associa cions de cabezas de familia (al Besòs i a Montjuïc) o 
de veïns i propietaris (com les de Vallvidrera i Sarrià) apadri-
nades per jerarques franquistes com els germans Francisco i 
Juan Antonio Samaranch.

La FAVB en quatre temps

El 1972, quan una majoria d’associacions bombillaires fun-
den la FAVB, 12 el moviment veïnal més combatiu i arrelat als 
barris ja està en plena eclosió, com ho demostra la creació 

11. Vegeu ANDREU, Marc. «La Barcelona dels barris en perspectiva històri-
ca», a AA.DD. La Barcelona dels barris, FAVB-Editorial Mediterrània, 2008, 
Barcelona.
12. L’adjectiu bombillaire fa referència a la principal activitat d’algunes de les 
associacions que inicialment van formar la FAVB i que consistia en guarnir 
els carrers i zones comercials, en dates assenyalades, amb il·luminació na-
dalenca o de festa major.
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paral·lela de la Coordinadora de Sant Antoni. Clandestines co-
missions de barri i associacions de veïns que busquen l’em-
para legal conviuen durant pocs però intensos anys. El 1974, 
bombillaires i associacions de barris conflueixen a la FAVB, el 
control efectiu de la qual ràpidament passa a mans de les se-
gones entre soterrades pugnes dels partits polítics, que troben 
en l’àmbit local una bona plataforma antifranquista i una im-
millorable escola de democràcia. En són exemples amb noms 
i cognoms Albert Pons Valon, substitut del bombillaire Juan 
Frías com a president de la FAVB el 1974 i que el 1979 va ser 
escollit regidor per CDC; i Carles Prieto, que el 1977 va rellevar 
Albert Pons Valon com a president de la FAVB i el 1979 va 
rebutjar anar de cap de llista pel PSUC mentre membres de la 
seva junta com Lluís Reverter i Jordi Vallverdú sí que van ser 
escollits regidors pel PSC. 

De 1974 a 1976, la mobilització veïnal contra el Pla Comar-
cal sentencia la Barcelona que entre 1957 i 1973 havia dissenyat 
José María de Porcioles i, amb les manifestacions per l’amnis-
tia pel mig, les associacions de veïns i la FAVB posen contra 
les cordes els successors de Porcioles a l’alcaldia, Enric Masó i 
Joaquim Viola. En el context de la transició a Catalunya i Espa-
nya, el moviment veïnal acaba forçant una transició local força 
rupturista durant el mandat dels darrers alcaldes designats a 
dit, Josep Maria Socías Humbert i Manuel Font Altaba. De fet, 
protagonitzen una gestió en alguns aspectes més progressis-
ta i participativa que la dels seus successors democràtics, els 
socialistes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi 
Hereu.

Entre desembre de 1976 i abril de 1979, mentre la FAVB 
pressiona amb campanyes com Recuperem Barcelona per la 
democràcia i els poders fàctics de la ciutat cedeixen posicions 
per alleugerir la pressió social i davant del temor al triomf de 
les esquerres, un Ajuntament de transició i en bancarrota que, 
el gener de 1977, només disposava com a patrimoni munici-
pal d’una hectàrea de sòl adquirida al solar de la fàbrica Harry 
Walker, es gastarà més de 3.000 milions de pessetes en la mu-
nicipalització de 100 hectàrees de sòl urbà i 50 de sòl fores-
tal. Adquirit pel delegat d’Urbanisme de Socías, Joan Antoni 
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Solans, aquest sòl es destinarà a zones verdes, equipaments, 
habitatge i operacions de reestructuració urbana de les que 
viuran durant anys els ajuntaments democràtics.

Prop d’una quarta part de la selecció de 100 victòries ve-
ïnals que han canviat Barcelona i que a l’exposició 40 anys 
d’acció veïnal i la web www.memoriaveinal.org es visualitzen 
en 130 punts concrets sobre el mapa de la ciutat surten de la 
llarga llista de municipalització (per compra o expropiació) de 
solars i edificis que Joan Antoni Solans, sempre sota pressió 
veïnal, va llegar o deixar emparaulada a les administracions 
democràtiques: dels grans terrenys per parcs i equipaments 
com l’Espanya Industrial, la Maquinista, el Castell de l’Orene-
ta, la Creueta del Coll, el parc de les Aigües, la Pegaso, el Pa-
tronat Ribas i Renfe-Meridiana, Renfe-Clot i Renfe-Estació del 
Nord, als petits solars o edificis per a zones verdes, habitatges 
o equipaments de Manufactures Ceràmiques, Can Sabaté, Sol 
de Baix, Can Castelló, Vil·la Cecília, la Sedeta, la Casa Groga, el 
parc de l’Amistat, la plaça Sòller, el Pati Llimona, la Casa Golfe-
rics, SAFA i Can Farrero. L’historiador Ivan Bordetas 13 ha sabut 
trobar una altra prova de l’impacte urbanístic que el moviment 
veïnal va tenir a la transició en la carta que el governador civil 
Salvador Sánchez Terán va rebre el 1977 de la patronal de la 
construcció que, alarmada, li demanava mà dura contra les as-
sociacions de veïns perquè promovien amb massa freqüència 
l’ocupació de solars o edificis de propietat privada.

Tant significatiu com això és quantificar que, de les 100 vic-
tòries veïnals triades per la FAVB com a més significatives en 
quaranta anys (tot i que podrien ser-ne més i, per tant, cal re-
lativitzar-ne la seva representativitat), un 10% corresponen als 
últims anys de la dictadura, un 30% als poc més de dos anys de 
transició municipal i un 60% als 30 anys d’ajuntaments demo-
cràtics. Una estadística tan reveladora com la dada que n’ex-
treu el periodista i historiador Jaume Fabre: durant la transició 

13. Autor d’una tesina doctoral inèdita titulada Del suburbio al barrio: los orí-
genes del movimiento vecinal en Barcelona (UAB, 2009), Ivan Bordetas forma 
part de l’equip del CEFID que ha estudiat els orígens del moviment veïnal 
a Catalunya en un projecte sufragat pel Memorial Democràtic i presentat el 
2010. 
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hi va haver una victòria veïnal cada mes; en democràcia, la mit-
jana és de dues cada any.14 Una anàlisi que corrobora l’arqui-
tecte i exdelegat d’Urbanisme de l’Ajuntament i la Generalitat, 
Joan Antoni Solans, en afirmar que «el canvi que es desprèn 
de l’exposició cal adscriure’l als moviments socials» i repas-
sar que «els grans salts urbans de la ciutat han anat precedits 
sempre de moments d’especial turbulència i canvi social que 
han tingut la sort de trobar la resposta d’aquells documents de 
planejament generalment inicialment qualificats d’utòpics».15 
Els arquitectes Josep Maria Montaner i Zaida Muxí diuen més 
o menys el mateix amb altres paraules: «No es pot oblidar 
que un dels motors essencials de les millores socials són els 
moviments socials urbans. Darrera de cada parc, equipament 
o conjunt patrimonial que se salva hi ha, generalment, un mo-
viment veïnal que ho va assenyalar i reivindicar».16 

Després d’exercir de paraigües o incubadora d’altres mo-
viments socials (feminisme, ecologisme, pacifisme) i realitats 
associatives (esplais, colles de gegants i diables i entitats com 
La Roda d’Espectacles), les associacions de veïns i la FAVB 
van entrar en crisi als anys vuitanta. Les entitats es van buidar 
i bona part dels seus quadres van ser cooptats pels partits i 
les noves administracions democràtiques,17 per bé que «les 
raons de la crisi són més complexes i mereixen una lectura 
més atenta».18

14. Vegeu FABRE, Jaume. «La llarga batalla per una ciutat millor», en aquest 
mateix llibre.
15. Vegeu SOLANS, Joan Antoni. «La recuperació de la ciutat a la transició», 
en aquest mateix llibre.
16. Vegeu MONTANER, Josep M. i MUXÍ, Zaida. «A l’avantguarda del canvi 
social», en aquest mateix llibre.
17. Regidors o notables càrrecs públics en diferents èpoques com Albert 
Pons Valon, Lluís Reverter, Jordi Vallverdú, Rafael Pradas, Marta Continente, 
Josep M. Prochazka, Ferran Julián, Josep Miquel Abad i Jordi Borja van ser 
membres de la junta de la FAVB, destacats dirigents de barri o companys de 
viatge del moviment veïnal durant els anys setanta.
18. NAYA, Andrés i RECIO, Albert. «Movimiento vecinal: claroscuros de una 
lucha necesaria», a Mientras tanto, núm. 91-92, Barcelona, estiu-tardor de 
2004, p. 63-81.
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Així ho apunten els dirigents veïnals Andrés Naya i Albert 
Recio en recordar que «la sagnia d’activistes no va ser tan sols 
el producte de les consignes polítiques i la cooptació, sinó 
també el resultat de l’abandonament voluntari de moltes per-
sones que van deixar de banda la seva participació pública».19 

Al seu torn, i gairebé d’un dia per l’altre, els nous ajunta-
ments democràtics van menysprear la participació ciutadana i 
el moviment veïnal que tant havia contribuït a fer possible les 
llibertats i la transició en l’àmbit local. N’és un exemple para-
digmàtic el fet que la primavera de 1979, poc després que el 3 
d’abril Narcís Serra fos escollit primer alcalde democràtic de 
Barcelona des de la República, els seus regidors Josep Miquel 
Abad (PSUC) i Jordi Vallverdú (PSC) plantessin un centenar 
llarg de persones que, en representació de cinquanta-sis asso-
ciacions de veïns i la mateixa FAVB, havien estat convocades a 
una primera reunió amb el nou ajuntament. El motiu de la plan-
tada: els flamants regidors electes van preferir assistir des del 
balcó de la plaça de Sant Jaume a la celebració d’un inesperat 
triomf del Barça enlloc de reunir-se amb la delegació veïnal amb 
qui s’havien citat i a qui no van avisar del sobtat canvi d’agen-
da. Molt significatiu dels nous temps que corrien va ser també 
la profecia del socialista Lluís Reverter, fins el 1979 dirigent de 
l’Associació de Veïns de Sarrià i de la junta de la FAVB que, 
poc després de les eleccions en les quals va ser escollit regidor 
pel PSC, en una entrevista al butlletí Sarrià va dir que el paper 
del moviment veïnal havia de ser menys crític i més «de col-
laboració» amb el nou poder municipal, alhora que demana-
va deixar pas a «entitats d’altre tipus, culturals, recreatives».20

La profecia de Lluís Reverter reflectia el pensament del PSC. 
L’emergent primera força de govern local veia les associacions 
de veïns dominades pel seus competidors i alhora socis de go-
vern del PSUC i per partits extraparlamentaris com el MCC, i va 
preferir potenciar un altre associacionisme de més fàcil control. 
De fet, el 1981 el PSC va abandonar la FAVB tot titllant-la de 
«marginal» i no va rectificar fins el 1985, un any abans que la 

19. Ibídem.
20.  ANDREU, Marc i HUERTAS, Josep M. Barcelona en lluita, FAVB, 1996, 
Barcelona, p. 30-31.
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socialista Margarita Rodríguez accedís a la presidència de l’enti-
tat en substitució de Prudenci Sánchez, que al seu torn el 1982 
havia rellevat Carles Prieto. Poc abans de marxar, enfrontat amb 
el seu propi partit, el PSUC, Carles Prieto va rebatre les acusa-
cions que forces extraparlamentàries intentaven soscavar el po-
der municipal des del moviment veïnal tot denunciant que «els 
partits polítics majoritaris han abandonat les associacions de 
veïns». A aquestes declaracions, del gener de 1982, van seguir-
ne unes altres del juny del mateix any en què el president sortint 
de la FAVB contextualitzava la crisi del moviment veïnal en el 
desencís general que afectava també l’activitat política i sindical 
i reconeixia: «Moltes associacions de veïns no han superat la 
crisi; d’altres no han deixat mai de treballar i d’ésser ben vives».21 

El cas és que les associacions de veïns i la FAVB van aguan-
tar com van poder la crisi dels anys vuitanta. Una crisi que va 
incloure, el 1986, la sortida de la federació de les combatives 
entitats de Nou Barris en no sentir-se representades per la jun-
ta que presidia Margarita Rodríguez i que s’havia repartit els 
càrrecs interns de la FAVB entre persones afins a les mateixes 
forces polítiques que integraven l’Ajuntament. Amb tot, el 1988 
el moviment veïnal de Nou Barris va reintegrar-se a la FAVB. I 
la federació, després de col·laborar amb l’Ajuntament en qües-
tions tan significatives com l’elaboració del mapa de barris i 
la descentralització per districtes, va saber mantenir l’esperit 
crític davant de l’eufòria olímpica i la gran transformació ur-
banística associada al 1992. En aquell moment va ser gairebé 
en solitari i posant en marxa el 1991 un instrument que, sota 
l’impuls de l’històric activista de Nou Barris, Andrés Naya, es 
revelaria clau: la revista La Veu del Carrer. 

Des dels anys noranta, coincidint amb una progressiva 
revifada del moviment veïnal, la FAVB —presidida successi-
vament per Pep Miró (1991-1995), Roser Argemí (1995-1998), 
Manel Andreu (1998-2004) i Eva Fernández (des del 2004)— 
va impulsar en xarxa amb altres entitats, col·lectius i platafor-
mes noves reivindicacions i àmbits de lluita urbana com la mo-
bilitat i el transport públic, la sostenibilitat i l’estalvi energètic, 

21. Ibídem.
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la solidaritat i la preocupació envers els nous immigrants i les 
persones socialment marginades o desateses.

És així com la FAVB cobra noves forces i participa de gaire-
bé totes les mogudes socials que, des del desallotjament del 
cine Princesa (1996) fins a les mobilitzacions pel dret a l’habi-
tatge i contra l’ordenança de civisme (2006), es condensen en 
l’important cicle de mobilitzacions socials viscut a Barcelona 
entre el 2000 i el 2004. Són els anys del no la guerra, dels pa-
pers per a tothom i d’un Fòrum de les Cultures que constata 
la fi del consens urbà gestat a la transició i projecta com en 
un mirall la discussió encara avui viva sobre l’esgotament de 
l’anomenat model Barcelona.

Tot plegat no implica sostenir que la FAVB tingui al tom-
bant del segle xxi el protagonisme ni les possibilitats d’incidir 
en un canvi polític i social de les profundes dimensions que 
sí que va oferir l’etapa de canvi històric dels anys setanta. Ara 
bé, si el model democràtic de ciutat a la Barcelona de principis 
del segle xxi és tan qüestionat —per intel·lectuals, moviments 
socials i, fins i tot, pels partits que han estat a l’Ajuntament 
des de 1979— com ho va ser fa quaranta anys la Barcelona de 
Porcioles, és que algun paper segueix jugant el moviment veï-
nal. Una realitat conformada entre 1977 i 1982 per gairebé un 
centenar d’associacions i 70.000 socis, dels quals uns 1.100, 
en la seva majoria independents políticament, treballaven acti-
vament a les juntes de les entitats amb una periodicitat setma-
nal.22 I una realitat que avui, segons dades del 2009, segueixen 
conformant un centenar d’associacions de veïns (en concret, 

22. La sociòloga Anna Alabart recopila aquestes dades a la seva tesi doctoral, 
acabada el 1982 i fruit d’un treball de camp de més d’un miler d’enquestes i 
entrevistes iniciades el 1977. Alabart també detalla la composició dels mem-
bres del moviment veïnal per gènere i edat —dos terços d’homes i un terç 
de dones, i majoria (65%) de menors de 45 anys— i la seva filiació política: 
un 72% eren independents, i entre el 28% que militaven, un 14% ho feien al 
PSUC i un 3% al PSC i al MCC. Vist a la inversa, el PSUC tenia gent al 70% 
de les juntes d’associacions de veïns, el PSC al 35%, el MCC al 20%, el PT 
al 14% i CDC al 10%. Vegeu ALABART, Anna. Els barris de Barcelona i el mo-
viment associatiu veïnal (resum de la tesi presentada per assolir el grau de 
doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials), Barcelona, 1982, Edicions 
de la Universitat de Barcelona, p. 11.
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són 103 les entitats federades a la FAVB), prop de 44.000 socis 
i més de 800 activistes que, setmanalment, segueixen trobant-
se a les juntes de les associacions per parlar i treballar sobre 
els barris i la ciutat. Centenars, milers de persones que, a partir 
d’una reflexió i acció crítica col·lectives i d’una praxis quotidia-
na assembleària i arrelada territorialment als barris, treballen 
per millorar les seves condicions de vida i les dels seus veïns i 
veïnes, per una ciutat més justa, sostenible i democràtica.

El repte de fer memòria veïnal

Molts activistes veïnals del final del franquisme i la transició 
van lluitar pels seus barris i la ciutat, sí; contra la dictadura i per 
les llibertats individuals, socials, nacionals i col·lectives, tam-
bé. Però no explícitament per la democràcia sorgida del pacte 
i la correlació de forces de la transició, atès que en l’imaginari 
de molts militants socials urbans hi havia fixat un horitzó més 
revolucionari i unes expectatives, en bona part, frustrades amb 
el pas dels anys. Així ho va descriure Manuel Vázquez Mon-
talbán: «Els moviments veïnals estaven contribuint a forçar el 
ritme de la història, a forçar el ritme de la transició. La vitali-
tat d’aquestes lluites democràtiques mogudes per la societat 
civil, encara evidentment emparades i a vegades articulades 
per formacions polítiques clandestines, va suscitar l’esperança 
que una vegada arribada la democràcia, aquests moviments 
socials contribuirien a donar-li un caràcter de democràcia ple-
nament participativa. No va ser així, en part per les regles del 
joc imposades per la transició, en part per la covardia de les 
formacions polítiques d’esquerra que van témer el basisme de-
sestabilitzador dels moviments socials i molt preferentment el 
dels veïns».23 

Ara bé, analitzar el procés de politització en el marc de la 
dictadura i la transició dels moviments veïnals o ciutadans re-
quereix, com apunta l’urbanista i sociòleg Jordi Borja, deixar 

23. M. VÁZQUEZ MONTALBÁN, «La lluita necessària», pròleg a ANDREU 
i HUERTAS, Op. cit.
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de banda dos prejudicis oposats i freqüents: «Un és consi-
derar aquests moviments com el resultat de l’acció de grups 
ideològico-polítics, gairebé sempre d’esquerres, que pretenien 
impulsar l’acció contra la dictadura, reclutar militants per a la 
seva organització i en alguns casos considerar aquests mo-
viments com a portadors d’un projecte revolucionari. L’altre 
prejudici és devaluar aquests moviments per considerar-los 
particularistes, d’horitzons molt limitats, fàcilment controla-
bles mitjançant algunes concessions barrejades amb amena-
ces que no tenien efectes polítics o socials significatius. En 
ambdós prejudicis hi ha quelcom de cert, però com a element 
explicatiu són molt insuficients».24 

Així, doncs, recopilar la memòria veïnal i escriure i difon-
dre la història veïnal són reptes o gairebé imperatius socials i 
acadèmics. I encara ho són més en un context d’inversió de la 
memòria de la transició per la qual, a major glòria o tranquil·li-
tat de certes elits socials i polítiques, i com denuncia l’historia-
dor Xavier Domènech, «els seus efectes finals es convertiren 
en el principal motor del canvi i tota noció de lluita, d’acció 
col·lectiva i de conflicte desapareix de la narració històrica, de 
la memòria pública».25 És cert que des de fa alguns anys no 
només s’està recuperant, revisant i divulgant la memòria de 
la transició, sinó que també s’està investigant i rescatant ac-
tors, lluites i processos que havien quedat marginats, quan no 
directament en l’oblit, del discurs historiogràfic. No obstant 
això, el moviment veïnal segueix essent un gran desconegut. 
I no pas perquè no s’anomeni la seva contribució a la cons-
trucció de la democràcia al costat de les dels moviments obrer 
i sindical, del moviment estudiantil, del moviment feminista, 
dels moviments nacionalistes o d’altres actors no estrictament 
polítics, sinó perquè, fins i tot quan s’anomena, es fa des de la 
generalitat o el desconeixement.

Potser és anecdòtic que el web del Museu d’Història de Ca-
talunya defineixi la seva seu del Palau de Mar, a la Barceloneta, 

24. Vegeu BORJA, Jordi. «El dia que es va perdre la por», en aquest mateix 
llibre.
25. DOMÈNECH, Xavier. «Tempus fugit», a RISQUES, Manel, VINYES, Ri-
card i MARÍ, Antoni. En transició, CCCB, Barcelona, 2007, p. 191.
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com a «part del conjunt d’elements més importants del patri-
moni industrial de Catalunya, [que] s’acabaren de construir a la 
primera dècada del segle xx i foren rehabilitats i transformats 
a partir de l’any olímpic del 1992». Però té delicte que precisa-
ment la principal institució divulgativa de la història de Catalu-
nya passi per alt que va ser la plataforma veïnal Salvem el Port 
Vell qui va salvar de l’especulació i l’enderrocament els antics 
Magatzems Generals del Comerç que avui són la seu del Museu 
d’Història de Catalunya i del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat. Potser ja no és tan anecdòtic que el web i 
els catàlegs de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins ignorin que 
moltes zones verdes i parcs tan importants com el de la Creueta 
del Coll o el del Castell de l’Oreneta tenen el seu origen en llui-
tes veïnals. I encara és menys anecdòtic el que ja s’ha apuntat: 
que un fulletó de propaganda municipal en quatricomia i paper 
couché sobre els cinquanta-un centres cívics de Barcelona titulat 
Energia ciutadana per a la convivència i la creativitat es limiti a 
dir que alguns centres cívics «són antics com la primera demo-
cràcia municipal», oblidant que la meitat són equipaments de 
barri gràcies a una reivindicació ciutadana iniciada en dictadura 
que, en molts casos, fins i tot va salvar els edificis de la piqueta.

En aquest context, ja no és anecdòtic, sinó simptomàtic i 
preocupant, que l’alcalde més emblemàtic de la democràcia, 
Pasqual Maragall, dediqui només quatre pàgines de les seves 
memòries a parlar del moviment veïnal.26 Errades d’edició al 
marge, ho fa amb afecte, això sí, però proporcionalment en 
termes menys elogiosos que els dedicats a la idea de ciutat 
representada per l’emblemàtic alcalde franquista José María 
de Porcioles. Sobta que qui va conèixer i va treballar amb el 
moviment veïnal des dels seus orígens —a mitjan anys setan-
ta Maragall va impartir lliçons clandestines d’anticapitalisme 
urbà a dirigents veïnals de Nou Barris en un garatge de la Tri-
nitat, episodi que no apareix a les seves memòries— quedi 
en evidència si es comparen les seves memòries amb les de 
Porcioles.27  Encara que sigui a la defensiva, per justificar-se i 

26. MARAGALL, Pascual. Oda inacabada. Memòries, La Magrana, 2008, Bar-
celona, p. 179-182.
27. PORCIOLES, José María. Mis memorias, Prensa Ibérica, 1994, Barcelona.
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per parlar-ne malament, l’emblemàtic alcalde franquista dóna 
molta més importància històrica al moviment veïnal que no 
pas l’emblemàtic alcalde socialista.

És igualment simptomàtic, però més greu pel que denota 
de discurs oficial consolidat, el contingut de la revista La Mu-
nicipal dedicada als trenta anys d’ajuntaments democràtics.28 
La publicació municipal no esmenta en cap moment les as-
sociacions de veïns i, malgrat situar l’any zero de Barcelona al 
1979, incorpora Socías —designat a dit el 1976 pel successor 
de Franco a títol de Rei— a la llista d’alcaldes democràtics que 
només haurien d’integrar Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan 
Clos i Jordi Hereu. Aquesta apropiació indeguda només s’en-
tén perquè Socías, forçat pel moviment veïnal i el context so-
ciopolític de la transició, va protagonitzar una gestió en molts 
aspectes més progressista, democràtica i participativa que la 
dels seus successors socialistes. L’obra de govern d’aquests 
quedaria coixa sense una vintena llarga de victòries veïnals (la 
quarta part de les documentades per la FAVB) possibles per la 
municipalització de solars i edificis que Socías (amb Solans) 
va llegar a la democràcia.

Ja ho diuen els arquitectes Josep Maria Montaner i Zaida 
Muxí: «El poder tendeix a rentar i blanquejar la memòria, a 
minimitzar aquests actors urbans, construint una història fal-
sa, que porta, per exemple, a presentar avui una Barcelona 
burgesa del Modernisme de la qual s’ha esborrat la memòria 
industrial i obrera els barris que la van fer possible, com si 
l’arquitectura dels propietaris hagués sortit d’una riquesa inna-
ta, heretada o nobiliària, en definitiva, com si fos natural i no 
resultat de l’explotació».29 

Però la desmemòria sobre el paper del moviment veïnal 
en la construcció de la ciutat no és ni molts menys atri buïble 
només als polítics i a les administracions o a les fins fa poc 
inexistents polítiques públiques de recuperació de la memò-

28. AJUNTAMENT DE BARCELONA. «30 anys d’Ajuntament de Barcelona», 
a La Municipal, núm. 114, Ajuntament de Barcelona, juliol de 2009, Barcelona.
29. Vegeu MONTANER, Josep M. i MUXÍ, Zaida. «A l’avantguarda del canvi 
social», en aquest mateix llibre.
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ria democràtica.30 Al marge dels treballs impulsats pel peri-
odista Josep Maria Huertas, de la tasca d’alguns tallers o ar-
xius històrics de barri, i del propi esforç de divulgació històrica 
de moltes associacions de veïns i de la mateixa FAVB —amb 
publicacions com La Veu del Carrer i obres com Barcelona en 
lluita (1996) i l’exposició Barcelona-Madrid. 40 anys d’acció ve-
ïnal (2009)—, d’aquesta desmemòria n’és també responsable 
una historiografia acadèmica que fins fa poc —i amb les ex-
cepcions universitàries puntuals de professores com Anna Ala-
bart i Mercè Tatjer— no ha entrat en aquest camp d’estudi.

Sobre la memòria històrica de la Barcelona veïnal hi treba-
llen ja ara membres de diferents grups de recerca de la UB, la 
UAB, la UPF i la UPC. Fins i tot el Memorial Democràtic ha 
propiciat que el 2010 l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP) i el Centre d’Estudis Franquisme i Democràcia (CEFID) 
presentessin les primeres aproximacions a la història del mo-
viment veïnal de Catalunya fruit d’un conveni entre aquests or-
ganismes de la UAB, la Confavc i el propi Memorial. Però no 
deixa de sorprendre que fins ara hagi estat Sabadell i no Bar-
celona —en bona mesura gràcies a la tasca dels historiadors 
Ricard Martínez i Xavier Domènech— l’única referència que 
tingués estudiat parcialment a fons el paper d’un moviment so-
cial tan important a la Catalunya contemporània com el veïnal.

Prou revelador d’un forat historiogràfic que segueix exis-
tent és l’edició, el 2009, del voluminós estudi Constructors de 
consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials 
des del Baix Llobregat.31 Les imatges de portada i contrapor-
tada d’aquest llibre col·lectiu del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat corresponen a lluites veïnals: una foto d’una 
manifestació en demanda d’un ambulatori a Sant Feliu de 
Llobregat el 1979 i una foto d’una pancarta signada per una 
vocalia de dones, indeterminada i sense data, que reivindica 
textualment «control de preus, guarderies gratuïtes, zones 

30. Vegeu ANDREU, Marc. «El combat per la memòria veïnal», a L’Avenç, 
núm. 354, febrer de 2010, Barcelona, p. 8-9.
31. PRAT, Enric; RENOM, Mercè i RETUERTA, M. Luz (dir.). Constructors 
de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del Baix 
Llobregat, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 2009, Sant Feliu de Llobregat.
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verdes, instituts de formació professional, terrenys per a es-
coles i classes d’alfabetització». Paradoxalment, no hi ha cap 
capítol sobre el moviment veïnal en aquesta obra de prop de 
700 pàgines que sí que inclou tres interessants articles intro-
ductoris de Josep Fontana, Francisco Fernández Buey i Enric 
Tello i que aborda, en quinze capítols d’estudis específics, des 
de moviments socials de l’Antic Règim al moviment okupa, 
passant per l’anàlisi de reivindicacions pageses, ecologistes i, 
per descomptat, del moviment obrer tan lligat, en molts casos, 
a l’ignorat moviment ciutadà.

Paradigma d’aquesta ignorància o buit historiogràfic és en-
cara l’exposició (i el seu catàleg) En transició, que el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Memorial 
Democràtic van organitzar el 2007 sota la coordinació dels his-
toriadors Manel Risques, Ricard Vinyes i Antoni Marí. Aquest 
treball considera la transició democràtica «un relat obert» i, se-
gons paraules del director del CCCB Josep Ramoneda, «inten-
ta canviar una mica la perspectiva [i] sense negar el paper des-
tacat que va tenir la política institucional, prova de donar relleu 
a algunes de les claus socials, culturals i fins i tot morals de 
la transició». És en aquest context que Risques, Vinyes i Marí 
reconeixen d’entrada que els barris «esdevingueren nuclis de 
conflicte cultural i polític persistent, tot generant, sobretot a 
Barcelona, un model d’acció veïnal reivindicativa que, amb 
les seves demandes i les seves propostes, constituí un espai 
d’aprenentatge civil i democràtic per a molts ciutadans». Re-
corden també que «d’aquells conflictes, dels projectes veïnals, 
en va sortir bona part dels programes que guiarien l’acció dels 
ajuntaments democràtics» a partir de 1979. Però aquí s’acaba 
el (re)coneixement. Perquè, més enllà de referències tangenci-
als a reivindicacions d’escoles en determinats barris quan es 
parla dels moviments de renovació pedagògica, En transició 
no reflecteix el moviment veïnal i sí, en canvi, d’altres realitats 
socials bandejades del relat històric però amb un paper com a 
subjecte de canvi més marginal que el de l’activisme veïnal.32 

32. Vegeu RISQUES, Manel, VINYES, Ricard i MARÍ, Antoni (coord.). En 
transició, Barcelona, 2007, CCCB.
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Cal atribuir aquest dèficit a la falta de monografies i estudis 
específics sobre el paper que ha jugat el moviment ciutadà, els 
moviments socials urbans, en la història recent d’Espanya i, 
especialment, de Catalunya. Però també cal entendre-ho per la 
confusió històrica i metodològica —amb la pertinent comple-
xitat a l’hora d’abordar l’objecte d’estudi— que pot suposar el 
caràcter territorial, local, i no pas ni general ni temàtic, de les 
associacions i federacions veïnals, així com la diversitat de les 
seves lluites i reivindicacions, i la plural conjunció d’actors so-
cials i polítics que van conformar el moviment ciutadà durant 
la transició.

Com a subjecte d’estudi històric, el moviment veïnal pateix 
problemes de visibilitat similars als dels moviments de cristians 
de base. La influència d’ambdós en la lluita contra la dictadura, 
en el procés de transició democràtica i fins i tot més enllà, en 
la història més recent dels moviments socials, es pot resseguir 
més o menys fàcilment. Gràcies, sobretot, a les petjades que 
han deixat els seus respectius militants i les seves respectives 
accions en partits polítics, sindicats, institucions, moviments so-
cials, localitats i moments històrics o esdeveniments diversos. 
Però precisament pel seu caràcter transversal —d’acció fora del 
propi moviment, en el cas dels cristians de base, i de concreció 
local, pluralitat d’actors i diversitat temàtica d’accions, en el cas 
del moviment veïnal—, associacions de veïns i militants catò-
lics no disposen encara d’un relat historiogràfic propi i ordenat.

Aquest fet contrasta amb la infraestructura historiogràfica, 
els arxius, les monografies i fins i tot els treballs de divulgació 
dels que sí que disposen la gran majoria de partits polítics (per 
molt minoritaris que fossin), el moviment obrer i sindical, el 
moviment estudiantil, el moviment feminista, els nacionalis-
mes perifèrics, les organitzacions armades i d’altres moviments 
(ecologista, pacifista…) o realitats socials (de la contracultura 
a diversos tipus d’associacionisme) que, si bé van incidir en la 
transició o hi van néixer, en alguns casos van tenir molta menys 
rellevància històrica que el moviment veïnal. A més, la majoria 
dels esmentats són actors històrics que, en molts casos, no te-
nen l’interès afegit de mantenir el nexe amb el present que sí 
que tenen, en canvi, algunes associacions i federacions veïnals. 
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I és que el moviment veïnal o ciutadà, com a mínim en el cas 
de Barcelona, és el moviment social que pot fer millor d’enllaç, 
de pont interpretatiu, entre dues èpoques o moments històrics i 
alguns dels seus respectius actors protagonistes. És a dir, entre 
la dictadura i la democràcia, i entre el que podríem anomenar 
esquemàticament vells i nous moviments socials.

Com ja s’ha dit, això no implica sostenir que la FAVB o el mo-
viment veïnal tinguin al tombant del segle xxi el protagonisme ni 
les possibilitats d’incidir en un canvi polític i social de les profun-
des dimensions que sí que va oferir la transició als anys setanta. 
Ara bé, les conseqüències sobre el present de qüestionar o no 
el relat de la transició són especialment importants en el cas de 
Barcelona i de l’evolució d’un model de ciutat vigent com a mí-
nim durant trenta anys, entre 1979 i 2009. Un projecte de ciutat 
internacionalment conegut com a model Barcelona i que durant 
la transició es va albirar democràtica però que és indeslligable 
de la dictadura, per contraposició inicial i alhora posterior sem-
blança amb el model porciolista anterior. Cal tenir present que 
la Barcelona de Porcioles, després elogiada per Maragall, va ser, 
com a projecte de ciutat, la concreció a la capital catalana del de-
sarrollisme franquista a partir del qual, durant la transició i en un 
context de crisi econòmica, es va haver de bastir la democràcia 
i l’Estat democràtic i social de dret proclamat a la Constitució 
de 1978. El dilema entre ruptura o reforma va presidir aquella 
etapa històrica a l’Estat espanyol i encara avui emmarca discus-
sions polítiques i historiogràfiques. Amb els matisos i accents 
que es vulguin, està acceptat que la reforma es va imposar a la 
ruptura en el conjunt d’Espanya. Més dubtes planteja el mateix 
dilema en l’àmbit de Catalunya, i així ho argumenta tant l’histo-
riador Andreu Mayayo a La ruptura catalana33 com ho il·lustra 
el trencament institucional que va suposar la reinstauració de 
la Generalitat, únic enllaç amb la legalitat republicana de tota la 
transició espanyola.

Finalment, el mateix dilema de ruptura o reforma sembla 
resoldre’s en l’àmbit local, a Barcelona, molt més a prop de la 

33. MAYAYO, Andreu. La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J del 1977, Ca-
tarroja, 2002, Afers.
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primera que de la segona. La que podríem anomenar ruptu-
ra barcelonina no disposa dels simbolismes d’una Generalitat 
restaurada ni de la presa directa del poder municipal que for-
ces com el PSUC van sospesar34 després del triomf de l’esquer-
ra catalana a les eleccions de 1977. Però sí que compta amb la 
ruptura factual que va significar el control i la influència deci-
sòria del moviment ciutadà durant el mandat del darrer alcal-
de franquista, Josep Maria Socías Humbert. I amb la ruptura 
simbòlica que va significar la voluntat de canviar radicalment el 
projecte de ciutat heretada del porciolisme, tal i com van ma-
nifestar els partits polítics a les eleccions municipals de 1979 i, 
després, el nou ajuntament democràtic, tot recollint plegats el 
llegat reivindicatiu que el moviment veïnal havia acumulat des 
dels anys seixanta.

Tan sols això ja obre molts interrogants i perspectives dignes 
d’anàlisi històrica; per mirar de contrastar, si més no, si aquesta 
ruptura barcelonina va ser tal. Però és que també hi ha qui sosté, 
des de la crítica al model Barcelona, que independentment de 
si hi va haver ruptura o reforma a la ciutat durant la transició, 
el porciolisme com a model urbà tardocapitalista i no demo-
cràtic ha acabat sobrevivint i, en certa manera, imposant el seu 
esperit després de trenta anys de democràcia.35  El centenar de 
victòries veïnals recopilades per la FAVB a l’exposició 40 anys 
d’acció veïnal i al web www.memoriaveinal.org matisen aquesta 
visió tan pessimista. En tot cas, queda clar que només recupe-
rant la memòria veïnal es podrà entendre la ciutat democràtica.

D’altra banda, i com ja s’ha exposat, que el model demo-
cràtic de ciutat a la Barcelona de principis del segle xxi sigui tan 
qüestionat com ho va ser el porciolisme durant la transició, fa 
igualment necessària la recuperació de la memòria històrica del 
moviment ciutadà a la capital catalana. Amb punts d’inflexió el 
1992 i el 2004, avui ja s’admet —acadèmicament, socialment i 

34. Vegeu el que diu Jordi Borja a ARACIL, Rafael; SEGURA, Antoni, i 
MAYAYO, Andreu (ed.). Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya. La 
reforma de l’exèrcit i de l’administració local (vol. III), Universitat de Barcelo-
na, 2002, Barcelona, p. 287.
35. DELGADO, Manuel. La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del ‘modelo 
Barcelona’, Catarata, 2007, Madrid.
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políticament— el trencament del consens ciutadà sobre el mo-
del de ciutat aconseguit a la Barcelona de la transició. I no es 
pot menystenir la perspectiva analítica que ofereix una primera 
inflexió entre el triomf socialista espanyol de 1982 i el referèn-
dum de l’OTAN i la nominació olímpica de Barcelona de 1986, 
període en el qual Manuel Vázquez Montalbán datava el tren-
cament del que ell va definir com a somni o projecte de recons-
trucció de la ciutat democràtica. Val la pena reiterar que, arrelat 
en la realitat republicana d’abans de la Guerra Civil, en l’ima-
ginari antifranquista i en la quotidianitat i les lluites de molts 
barris, aquesta idea de reconstrucció de la ciutat era un pro-
jecte abstracte no revolucionari però sí radicalment democràtic 
i que no perdia l’horitzó de l’emancipació en clau socialista.

Una idea que, com a paràmetre d’anàlisi de la Barcelona 
contemporània, en certa manera travessa tota l’obra dels pe-
riodistes i historiadors Josep Maria Huertas i Jaume Fabre. 
Una idea que també contemplen en llibres de referència els 
historiadors Sebastian Balfour36  i Xavier Domènech.37  Una 
idea que s’entreveu igualment en les tesis, tesines i treballs 
d’historiadors o antropòlogues com Ricard Martínez, Jordi 
Mir, Marc Andreu, Ferran Amores, Ivan Bordetas i Eva Fer-
nández. Una idea, així mateix, que apareix en les reflexions pu-
blicades per l’historiador Ferran Mascarell,38 els geògrafs Mer-
cè Tatjer i Horacio Capel,39 els sociòlegs urbans Jordi Borja,40 

36. BALFOUR, Sebastian. La dictadura, los trabajadores y la ciudad, Edicions 
Alfons el Magnànim, 1994, València.
37. DOMÈNECH, Xavier. Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, 
societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2002, Barcelona; i Classe obrera, antifranquismo y cambio políti-
co, Catarata, 2008, Madrid.
38. MASCARELL, Ferran. Barcelona y la modernidad. La ciudad como proyecto 
de cultura, Gedisa, 2008, Barcelona.
39. CAPEL, Horacio. El modelo Barcelona: un examen crítico, Ediciones del 
Serbal, 2005, Barcelona.
40. BORJA, Jordi. La ciudad conquistada, Alianza, 2003, Madrid; i Llums i om-
bres de l’urbanisme de Barcelona, Empúries, 2010, Barcelona. BORJA, Jordi i 
Z. MUXÍ (eds.). Urbanismo en el siglo xxi: una visión crítica. Bilbao, Madrid, 
Valencia, Barcelona. Edicions UPC, ETSAB (Arquitext), 2004, Barcelona.
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Anna Alabart41 i Pep Martí, els arquitectes Josep Maria Monta-
ner i Zaida Muxí, l’antropòleg Manuel Delgado42  i els activis-
tes Enrique Leiva, Ivan Miró i Xavier Urbano.43 

Així, doncs, quan des de molts àmbits s’està revisitant 
la Barcelona de la transició per analitzar les conseqüències 
d’aquell moment històric en clau de present, és pertinent deli-
mitar un àmbit de recerca i estudi pluridisciplinar sobre el mo-
viment veïnal, el conjunt dels moviments socials i la lluita per 
un model democràtic de ciutat a Catalunya, amb la seva capital 
com a referència, entre 1968 i 2004. Són, aquestes, dues dates 
emblemàtiques a escala global (la primera) i local (la segona) 
que tenen com a nexe l’obertura (una) i el tancament (l’altra) 
de cicles de mobilització social amb singular traducció i espe-
cial transcendència a Barcelona. És en aquest context que cal 
reivindicar la recuperació de la memòria veïnal perquè, sense 
ella, convé reiterar, no es pot entendre la ciutat democràtica.

41. ALABART, Anna. «El moviment associatiu veïnal, quaranta anys després: 
un balanç», dins Els barris invisibles, a Nous Horitzons, núm. 195, Fundació 
Nous Horitzons, 2009, Barcelona.
42. DELGADO, Manuel. Op cit. i Elogi del vianant. Del ‘model Barcelona’ a la 
Barcelona real, Edicions de 1984, 2005, Barcelona.
43. LEIVA, Enrique; MIRÓ, Ivan, i URBANO, Xavier. De la protesta al con-
trapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana, Virus, 
2007, Barcelona.
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Cuarenta años es más que nada.  
Una referencia personal

Veinte años no es nada, dice el tango «Volver». A veces sí. 
Y los cuarenta años que han pasado desde el 68 no han pa-
sado en balde.1 Algunas esperanzas de entonces se han visto 

1. A partir de finales de la década de los años sesenta, el movimiento vecinal 
o ciudadano se desarrolló con continuidad y adquirió un carácter progresi-
vamente más político y democrático. Varios factores incidieron en ello: las 
clases trabajadoras habían adquirido un cierto grado de autonomía y de ex-
periencia sindical (Comisiones Obreras nació entre 1962 y 1964); entre las 
clases medias urbanas se manifestaban aspiraciones liberales; la generación 
que no había vivido la guerra ni la dura represión de los cuarenta eran jóve-
nes menos vulnerables al miedo; los salarios eran bajos, pero había pleno 
empleo gracias a la emigración a Europa; gracias al turismo y a la televisión 
se conocía cómo se vivía en Europa; en los barrios, la población no era mar-
ginal sino que eran gentes integradas en la economía formal e insertas en 
un proceso de modernización cultural y lenta movilidad social ascendente. A 
todo esto se añadía un marco legal, derivado de la Ley de Asociaciones, en 
el cual se pudieron crear lentamente en los primeros años setenta asociacio-
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satisfechas por la democracia ciudadana «limitada», pero bas-
tantes ilusiones se marchitaron frustradas por la perversión 
partitocrática, burocrática y, a veces, corrupta de esta demo-
cracia. Muchos se han hecho adultos en el postfranquismo y 
sólo conocieron la Monarquía, los partidos y las instituciones 
electivas. Lo bueno se ha convertido en banal por habitual y lo 
malo es demasiado visible. No todos los déficits acumulados 
se han satisfecho y nuevas contradicciones han emergido. Y 
con ellas nuevos conflictos y nuevos actores.

Hace cuarenta años el autor este texto regresaba a Barcelo-
na. Había pasado casi siete años exiliado en París, desde prin-
cipios de 1962. En París —y no escribiría como Paul Nizan 
«teníamos 20 años y no permitiré a nadie que me diga que 
fueron los mejores años de nuestra vida»—, mi exilio no fue 
desgraciado, incluso puede considerarse muy afortunado si lo 
comparamos con los de tantos trabajadores, exiliados políti-
cos o emigrantes económicos. Y aún más afortunado en com-
paración con lo que me hubiera ocurrido si en el otoño de 1961 
no hubiera desaparecido a tiempo de evitar una inminente 
detención: un difícil tránsito por la Jefatura de Policía interro-
gado por la «brigada político-social», un juicio militar a cargo 
de la EOA (¡el tribunal de «espionaje y otras actividades»!) y 
una probable condena de seis a doce años de cárcel, ya que 
algunos detenidos fueron condenados desde uno a diecisiete 
años de prisión. En París conseguí rápidamente el estatuto de 

nes de vecinos con un importante grado de autonomía. Anteriormente hubo 
diversas experiencias de resistencia o de protesta, pero fueron discontinuas 
y no pudieron dejar estructuras organizadas ni colectivos estables. 
Usamos indistintamente los términos de movimiento vecinal o ciudadano 
aunque en otros trabajos el movimiento vecinal se utiliza para referirse a 
la actividad de colectivos o asociaciones en el ámbito de los barrios y el 
calificativo de ciudadano se aplica cuando sus objetivos se generalizan y 
adquieren un carácter político. En Madrid y en otras ciudades españolas el 
concepto de movimiento ciudadano se forjó en los últimos años de la dic-
tadura. En Barcelona el concepto de movimiento popular, que incluía tanto 
a barrios periféricos proletarios como los centrales con fuerte presencia de 
clases medias, se utilizó en un sentido similar. El término de movimiento 
social urbano fue en cambio más utilizado en los estudios académicos, en 
especial en América Latina. 
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refugiado político, me matriculé en la mítica Universidad de la 
Sorbonne, obtuve una modesta beca que complementaba con 
pequeños trabajos de conserje primero y luego de encuesta-
dor; estudié Sociología, Geografía Urbana y Urbanismo, me 
gradué, hice dos postgrados y empecé a trabajar en una agen-
cia de urbanismo que dependía del Ministerio de Cooperación 
y que realizaba estudios y proyectos en África y América Latina. 
En la capital francesa viví intensamente los últimos coletazos 
de la guerra de Argelia, las movilizaciones contra la guerra de 
Vietnam y el famoso Mayo del 68. La ciudad era toda mi vida, 
como objeto de estudio geográfico y social, como intervención 
urbanística y política y como lugar de vida colectiva y de cam-
bio histórico. 

La resaca del mes de mayo no fue una fiesta: la reacción 
conservadora no presagiaba un futuro inmediato exultante y 
un refugiado político podía ser expulsado en cualquier mo-
mento.2 Además quería cambiar de aires, conocer mundo. 
Dudé entre dos propuestas profesionales: una misión de 
dos años en la base europea de Kourou (Guayana francesa)  
—como me proponía mi agencia— o bien aceptar una invi-
tación de investigación y docencia por el mismo período de 
tiempo en La Habana. Intuí que en Europa los años siguientes 
serían agitados, incluso en España, y no quería irme del con-
tinente por mucho tiempo. Como disponía de algunos meses 
antes de confirmar y partir a uno de los dos destinos posibles 
me aventuré, en el verano de 1968, a un discreto regreso a 
España, con la intención de pasar este tiempo de transición y 
verificar las posibilidades de un regreso definitivo. Me quedé y 
no me detuvieron hasta un año más tarde, pero habían pasado 

2.  Manuel Castells, uno de los primeros y más importantes estudiosos de 
los movimientos sociales urbanos, fue expulsado de Francia cuando decayó 
el movimiento de Mayo del 68. Más adelante desempeñó un papel funda-
mental en la relación entre estudiosos y líderes sociales de Madrid y Barce-
lona con los de países europeos y latinoamericanos. A lo largo de casi cin-
cuenta años el autor se ha beneficiado de su amistad y de una colaboración 
intermitente, pero nunca rota, que se expresó, entre otras actividades, en su 
colaboración con el CEU-CEUMT (véase nota 5) y en la publicación conjunta 
de algunos libros: Las grandes ciudades en la década de los noventa (Madrid: 
Sistema, 1990) y Local y global, (Madrid: Taurus, 1997). 
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muchos años y las acusaciones contra mí eran tan confusas y 
mi declaración tan negativa que el tribunal militar acabó dic-
tando sobreseimiento. Antes había ingresado como profesor 
en la Universidad, trabajé como técnico de urbanismo en el 
Ayuntamiento de Barcelona y me vinculé al naciente movimi-
ento barrial, con el que sigo colaborando a través de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y de las 
asociaciones vecinales de Barcelona y otras ciudades.

En el inicio de mi relación con lo que pronto se llamaría el 
«movimiento popular» ocurrió una anécdota significativa. A fi-
nales de 1968, el equipo de jóvenes técnicos de urbanismo que 
trabajábamos juntos decidimos presentarnos a un concurso 
de ideas convocado por el Ayuntamiento para remodelar los 
barrios del norte de la ciudad. No teníamos ninguna posibili-
dad de ganar: estos concursos estaban entonces decididos de 
antemano y nosotros éramos casi desconocidos como profe-
sionales, pero conocidos y fichados por la policía. Dos o tres 
semanas después de haber iniciado la recogida de información 
recibimos una visita insólita. En el pequeño apartamento en el 
que trabajábamos por la tarde se presentaron cuatro hombres 
y una mujer residentes en los barrios del concurso y, de entra-
da, nos dijeron más o menos: «si queréis conocer nuestros 
barrios os podemos ayudar y si pretendéis hacer propuestas 
que respondan a nuestras necesidades debéis escucharnos». 
Luego supimos que muy informalmente (no había aún asoci-
aciones) eran líderes de sus barrios: uno de ellos era de Comi-
siones Obreras; otro era un veterano militante del Partido So-
cialista Unificado de Cataluña (PSUC); había una pareja más 
joven que pertenecía a un grupo de cristianos de base... Como 
tenían toda la razón, aceptamos inmediatamente su propues-
ta de colaboración. Sin saberlo, estábamos contribuyendo a 
gestar una de las experiencias vecinales más importantes de 
los años setenta: estaba naciendo Nou Barris (los «nueve bar-
rios»).

Aquellos barrios fragmentados, en los que se mezclaba 
la autoconstrucción, los polígonos de vivienda social de «ur-
gencia» de menos de treinta metros cuadrados de los años 
cincuenta, los bloques de mala calidad de los años sesenta, 
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sin calles para pasear ni equipamientos sociales o culturales, 
sin espacios públicos ni articulación entre los barrios, no se 
podían conocer sin sus habitantes ni repensar desde un labo-
ratorio. En la zona vivían más de 150.000 personas, la gran 
mayoría trabajadores inmigrantes procedentes de toda Es-
paña. Barrios desconocidos o percibidos como marginales 
por las administraciones y los ciudadanos de la ciudad formal. 
No ganamos el concurso (¡fuimos segundos!, todo un éxito) 
pero «nuestra» propuesta fue asumida por un conjunto de 
colectivos vecinales. Corría el año 1970 y nacía la Asociación 
de Vecinos de Nueve Barrios, con delegaciones en cada bar-
rio que luego se convirtieron en una asociación vecinal pero 
mantenien do una estructura vecinal federal en uno de los diez 
distritos municipales, y es el único que debe su nombre y su 
identidad exclusivamente al movimiento vecinal.

Como miembro del núcleo promotor de la organización na-
ciente y clandestina Bandera Roja, había propuesto iniciar un 
frente de lucha desde los barrios, el «movimiento popular», y 
así superar la exclusividad de la dedicación a los dos frentes 
principales de la oposición, y especialmente de la izquierda: las 
empresas o trabajo (movimiento obrero) y la cultura (universi-
dad, enseñanza, intelectuales y profesionales). La mayoría de 
organizaciones políticas de izquierda o de extrema izquierda 
veían en los barrios un ámbito de agitación política antifran-
quista y de reclutamiento de militantes. En el otro extremo, los 
sectores más moderados del antifranquismo promovían gru-
pos más o menos legales que planteaban algunas demandas a 
las autoridades y organizaban actividades culturales o festivas. 
Sin menospreciar ni a unos ni a otros, intentamos esclarecer 
cuáles eran las contradicciones «objetivas» que se producían 
en los barrios, las reivindicaciones sociales potencialmente 
movilizadoras, los objetivos políticos planteables y los diferen-
tes niveles organizativos que debían promover las acciones y 
la reflexión sobre las mismas. En resumen: la modestia no era 
nuestra virtud principal. Y perdonen que añada que fue una 
experiencia positiva.

No es esta la ocasión para reproducir aquellos plantea-
mientos «teóricos». En su momento fueron descritos y pu-
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blicados.3 En resumen, se analizaba la ciudad como un ám-
bito de la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, 
como la otra cara, indispensable, del proceso de producción. 
La vivienda, los equipamientos (educación, sanidad, cultura, 
ocio, etc.), los transportes y la calidad del entorno debían pro-
porcionar un salario indirecto que complementara el salario 
directo obtenido en el lugar de trabajo. El carácter represivo 
de la dictadura también se expresaba en su política de bajos 
salarios y en los déficits urbanos que afectaban especialmente 
a las clases trabajadoras (y, en menor grado, pero también a 
las clases medias) en los barrios. En la ciudad, la explotación 
se agravaba y, por lo tanto, existía una contradicción objetiva 
entre las necesidades colectivas y las políticas públicas. El an-
tagonismo era menos visible que en la empresa, donde «ca-
pital y trabajo» estaban enfrentados, pero no era menos real. 
La diversidad de situaciones y poblaciones y la vivencia de los 
problemas en el ámbito familiar introducía opacidad en lo co-

3.  Los primeros escritos del autor sobre el tema fueron publicados en revis-
tas clandestinas como  «Movimiento popular», de la que se publicaron unos 
pocos números a principios de los años 1970. El autor también dirigió en es-
tos años una sección sobre movimientos urbanos en la revista del Colegio de 
Arquitectos,  Quaderns. En 1975 publicó Movimientos sociales urbanos (Bu-
enos Aires: Siap, 1975) donde el tercer artículo se refiere a los movimientos 
urbanos en España entre 1939 y 1974. En 1975 escribió un artículo teórico-po-
lítico «Movimientos urbanos y cambio social y político» en la Revista Mexi-
cana de Sociología que fue incluido en Estado y ciudad (Barcelona: Ediciones 
de la Universidad de Barcelona, 1988). En el año 1976 escribió una breve his-
toria del movimiento ciudadano en España correspondiendo a un encargo 
de la colección «Qué son…» bajo el título Qué son las asociaciones de vecinos 
(Barcelona: Gaya Ciencia, 1976). Nos hemos permitido ofrecer esta relación 
bibliográfica personal porque, si bien estos movimientos desempeñaron un 
papel importante en el proceso que nos llevó a la democracia, han sido poco 
valorados. Muestra de ello son las exposiciones y los libros promovidos con 
ocasión de la celebración del treinta aniversario de la transición (1977: legali-
zación de los partidos, primeras elecciones y proceso constituyente), en los 
que estos movimientos han estado muy poco presentes. Otros nombres que 
fueron y son actualmente una referencia obligada para conocer los movimi-
entos sociales y la participación ciudadana son Tomás Rodríguez Villasante y 
el vasco Víctor Urrutia. No estamos, sin embargo, en condiciones de ofrecer 
una lista de autores y textos ya que sería muy larga.
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lectivo, que se veía reforzado por la coacción sobre la vida so-
cial que imponía el poder político. Hacer emerger el conflicto 
latente suponía plantear en cada caso las demandas básicas, 
unir a la población afectada y vencer el miedo a expresarse; 
es decir, hacerse presente en el espacio público en su sentido 
físico y político. Colectivos de mujeres y jóvenes especialmen-
te, algunos militantes políticos y sindicales, grupos vinculados 
a la Iglesia o que se reunían en ella y activistas de entidades 
culturales constituían un grupo informal para «hacer algo por 
el barrio». Gentes muy diversas con alguna conciencia política 
constituían una «comisión de barrio» relativamente clandesti-
na o una coordinadora de facto para llevar iniciativas propias 
a los marcos legales, promovían actividades que reunieran a 
la gente, se planteaban campañas o demandas y finalmente 
se creaban las asociaciones de vecinos legales. A finales de la 
década, el movimiento vecinal democrático ya había nacido. Y 
en los años siguientes se desarrollaría rápidamente. 

El horizonte político de este movimiento era la democracia 
política a partir de su dimensión local. Somos conscientes de 
que sería falsear la historia difundir la idea de que el movi-
miento vecinal fue la tapadera para iniciar o ampliar la lucha 
antifranquista y que sus actores, gentes de muy diversa condi-
ción y convicción, de intereses y edades distintas, de cultura 
política y proyectos de vida diferentes, eran todos, o la gran 
mayoría, militantes o activos resistentes antifranquistas desde 
el inicio. Tampoco eran franquistas, evidentemente. La gran 
mayoría eran claramente contrarios a la dictadura o lo fueron 
siendo, y se convirtieron en luchadores conscientemente, pero 
también empujados por la dinámica del movimiento y la pro-
gresiva disolución de la presencia de la dictadura en la vida 
social. Otros, no tantos, incluso concebían el movimiento ve-
cinal como parte de un movimiento revolucionario socialista. 
Y muchos, el resto, fueron gentes que se sacaron el miedo de 
encima y pedían lo que les parecía tan necesario como justo: 
vivienda, escuela, transporte colectivo, plaza, semáforos... o se 
resistían a ser expulsados de su lugar por un proyecto especu-
lativo. Reclamaban atención y diálogo. Y al enfrentarse con un 
poder político que les negaba el derecho a reunirse y expresar-
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se colectivamente, que sabían corrompido o, por lo menos, sin 
ningún interés por sus barrios, entraban en una dinámica que 
les llevaba a plantear en la calle (¿dónde si no?) la necesidad 
de ser escuchados, de tener representantes propios y no buró-
cratas o concejales que, o no les daban respuestas, o enviaban 
a las fuerzas policiales para «disolverlos». El conflicto sólo se 
resuelve por la negociación. Al faltar este espacio, al no en-
contrar el movimiento vecinal interlocutores válidos, la lógica 
reivindicativa social derivaba en rechazo político, en exigencia 
de derechos democráticos, de entrada a nivel local. Y de aquí 
a la exigencia genérica, pero muy concreta para cada uno, de 
libertad había un solo paso.

No sería justo, sin embargo, reducir este movimiento a esta 
dimensión política local inmediatista. Había algo más en su 
ser profundo, una aspiración de justicia más radical. Las cla-
ses trabajadoras o populares, en una situación de dominación 
o dependencia, consideradas «subalternas» por los grupos 
hegemónicos, cuando se expresan colectivamente, cuando se 
hacen presentes en el espacio público actúan según un esque-
ma dual. Sus demandas son concretas, quieren negociar unas 
mejoras que consideran muy necesarias y, en la medida de 
lo posible, quieren evitar la represión violenta. Pero emergen 
difusamente, no siempre de forma explícita o consciente, as-
piraciones de un cambio social profundo, deseos de igualdad, 
exigencia de libertades tanto formales como materiales. El 
movimiento vecinal apunta a un modelo de ciudad democráti-
ca como metáfora —diríamos ahora— de la idea de que otro 
mundo es posible.

Esta dimensión «utópica» venía reforzada por un conjunto 
de elementos externos pero próximos o paralelos al movimi-
ento vecinal que emergieron entonces. El naciente movimiento 
vecinal encontró apoyo social y técnico en colegios profesio-
nales, algunas fundaciones y departamentos universitarios.4 Y 

4.  En 1972 se creó en Barcelona el Centro de Estudios Urbanos (CEU) a 
partir de un núcleo de jóvenes profesionales que fuimos cesados del Ayun-
tamiento de Barcelona a finales de 1971. Estábamos vinculados a Bandera 
Roja (BR), al PSUC y al naciente movimiento vecinal. A partir de 1974 BR se 
integró en el PSUC. Siempre colaboraron profesionales independientes o 
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también en algunos sectores de la prensa local. De este modo, 
se legitimó y se cargó de razones y reforzó así su visión crítica 
de la ciudad y su capacidad de hacer propuestas alternativas.

En estos mismos sectores intelectuales y profesionales se 
desarrolló una crítica, a veces muy radical, de la situación de 
las ciudades, del urbanismo oficial, de la lógica perversa de la 

vinculados al socialismo. Se crearon colectivos vinculados al CEU en distin-
tas partes de España, especialmente Madrid, Galicia, País Vasco y Andalucía 
y se publicaron numerosos artículos. Cuadernos para el diálogo publicó un 
cuaderno especial sobre los movimientos urbanos en España que encargó 
al CEU. A partir de 1977 el CEU se denominó CEUMT (Centro de Estudios 
Urbanos Municipales y Territoriales) y alumbró la publicación de una revis-
ta mensual y de libros de formación. El CEU, luego CEUMT, fue un punto 
de encuentro durante la década de 1970 y los primeros años de la déca-
da de 1980 entre profesionales-militantes y líderes sociales. En los años de 
la transi ción desarrolló una intensa labor de preparación de programas y 
candidatos para las primeras elecciones municipales. En 1977 publicó Por 
una política municipal democrática, que sirvió de base a los programas de 
los partidos de izquierda, especialmente al PCE y al PSUC (sus principales 
autores fueron J. Borja, R. Boix y M. Tarragó, y escribió el prólogo Ramón 
Tamales. Barcelona: Editorial Avance, 1977). En 1979, antes de las elecciones 
municipales, publicó un extenso Manual de gestión municipal, editado por 
el propio CEUMT, que fue adquirido por algunos partidos políticos y gobier-
nos autonómicos. En los años siguientes se publicaron distintos manuales 
y se desarrollaron cursos destinados a políticos y técnicos municipales y a 
líderes sociales. El autor asumió en 1983 la tenencia de Descentralización y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona y pudo así llevar 
a la práctica las propuestas elaboradas colectivamente a lo largo de quin-
ce años (véase Descentralización y participación ciudadana. Madrid: IEAL, 
1987). El CEUMT se disolvió pocos años después. La incorporación de la 
mayoría de sus miembros a la gestión pública democrática y la creación de 
organismos institucionales dedicados a la misma temática y de consultoras 
profesionales hizo que un centro basado en el trabajo militante perdiera su 
razón de existir. Su última publicación fue un voluminoso Manual de gestión 
municipal democrática para América Latina (Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1987).
La experiencia del CEU-CEUMT no fue un caso aislado. En otras ciudades 
funcionaron colectivos parecidos, a veces apoyados en despachos de arqui-
tectos o abogados, en departamentos universitarios o en fundaciones in-
dependientes. En Madrid, el movimiento ciudadano encontró importantes 
apoyos en sectores profesionales, pero no me corresponde a mí, por falta de 
conocimientos, explicarlo.
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«ciudad capitalista» acentuada por un sistema político que no 
reconocía contrapoderes sociales. Se crearon centros o colec-
tivos, especialmente en Madrid y Barcelona que desarrollaron 
simultáneamente esta crítica, la elaboración de propuestas al-
ternativas y el apoyo y asesoría a los movimientos vecinales. 
En algunos casos estos grupos estaban vinculados a la «izqui-
erda política»: en Barcelona el PSUC con Bandera Roja, que se 
integró en 1974, el Partido Comunista de España (PCE), la Or-
ganización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) en Madrid y 
otros grupos más o menos efímeros. En otros casos procedían 
de una izquierda intelectual que incluso ocupaba posiciones 
profesionales en la Administración pública. La relación entre 
líderes vecinales, «técnicos» y militantes políticos no siempre 
fue fácil, pero fue siempre muy productiva.5

Todo esto sucedió hace entre treinta y cuarenta años, desde 
finales de los años 1960 y hasta 1979, cuando se celebraron las 
primeras elecciones municipales. Empezó entonces otra histo-
ria, más conocida pero que no es el tema de este escrito. Nues-
tro objetivo es saltar del pasado al futuro. Este período que va 

5.  En la izquierda política e intelectual de los años 1970 se plantearon dis-
cusiones que ahora nos parecen bastante confusas, o si lo prefieren marca-
das por prejuicios ideológicos. En algunas cúpulas políticas se expresaba 
desconfianza y un cierto menosprecio por el movimiento vecinal, conside-
rando que no iba más allá de plantear demandas de alcance limitado, que 
no ponían en cuestión ni el sistema político ni el económico. Y en núcleos 
intelectuales relacionados con estos movimientos se construyó la teoría de 
que estos movimientos eran los que tenían más potencial revolucionario 
ya que expresaban unas aspiraciones más globales que las del movimiento 
sindical y proponían un cambio de sociedad que iba mucho más allá de 
los objetivos de los partidos políticos principales de la izquierda. En ambos 
casos se apoyaban en elementos reales: las demandas iniciales de los movi-
mientos barriales y las aspiraciones latentes de estos movimientos cuando 
se desarrollaban. Sin embargo, el análisis político «desprejuiciado» nos de-
cía que la lógica de estos movimientos era revindicar la democracia política 
principalmente en el ámbito local y promover políticas públicas propias del 
estado del bienestar. Ni más, pero tampoco ni menos. No es preciso decirles 
que los que nos situábamos en las posiciones intermedias recibíamos palos 
(teóricos) de los dos lados. Movimientos urbanos y cambio político (1976) ex-
pone sistemáticamente esta posición y polemiza con las posiciones citadas 
al principio de esta nota.
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del año 1979 hasta hoy se caracteriza, en lo que se refiere al 
movimiento vecinal, por su triunfo glorioso en la transición y 
los inicios de la democracia, por su influencia decisiva en las 
políticas públicas locales de los años 1980 principalmente y por 
su progresivo eclipse paralelo a la consolidación de los ayunta-
mientos democráticos, a pesar de la legitimación política que 
había adquirido la «participación ciudadana». Hoy, que per-
cibimos un resurgir del movimiento ciudadano y de la crítica 
urbana, parece lógico que busquemos nuestras raíces morales 
y nuestras razones para la esperanza, lo que nos ayude a cons-
truir un horizonte de futuro en aquellos años de lucha y avances. 
Antes, es inevitable explicar brevemente qué le ha ocurrido al 
movimiento ciudadano en los casi treinta años de ayuntamien-
tos democráticos. Y luego, sin olvidar nada del pasado, anali-
zar las contradicciones del presente para imaginar el futuro.6

Entre el pasado y el futuro: triunfo, 
eclipse y renacimiento del movimiento 
vecinal o ciudadano (nota transitoria)

El movimiento vecinal eclosionó como movimiento ciuda-
dano democrático durante la transición. Cuando el ministro 
transitorio Manuel Fraga declaró «la calle es mía», las asocia-

6.  Este renacimiento de la crítica urbana y de la conflictividad ciudadana se 
ha hecho visible especialmente en la excelente revista de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) El Carrer (véase especialmen-
te el nº 100, del año 2007, en el que se encuentra, entre otros artículos, uno 
del autor: La ciutat i la revolució). Recientemente la FAVB ha empezado a pu-
blicar una revista-libro con el título de Quaderns (véase en el nº 1 el artículo 
del autor: Els territoris de la vida ciudadana. Renaixement de la conflictivitat 
urbana). La FAVB publicó también un libro-informe muy completo que cubre 
el periodo que va desde 1969 hasta 1995: Barcelona en lluita: el moviment 
urbà (1996). Una buena y objetiva síntesis del análisis crítico aplicable a las 
ciudades españolas, aunque se refiera especialmente a Barcelona, es el libro 
de Horacio Capel: El modelo Barcelona, un análisis crítico (Barcelona: Edici-
ones de El Serbal, 2005). Véase también el libro, coordinado por J. Borja y  
Z. Muxí, Urbanismo del siglo xxi: Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona (Barce-
lona: Ediciones UPC, 2003).
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ciones de barrio de Madrid, Barcelona y otras ciudades ocupa-
ron la calle a principios del mes de febrero de 1976. Progresi-
vamente la gente de los barrios había conquistado el espacio 
público incautado por la dictadura.7

El triunfo específico del movimiento ciudadano se mani-
festó en los años que precedieron a las primeras elecciones 
municipales (1979), porque la gran mayoría de los partidos de-
mocráticos —por trayectoria, por renacimiento o por conver-
sión súbita— asumieron en sus programas valores y reivindi-
caciones de los barrios. Las políticas urbanas de los años 1980 
estuvieron, en muchos casos, influidas por las propuestas del 
movimiento ciudadano: actuaciones urbanísticas y de vivienda 
urgentes en los barrios populares, participación ciudadana y 
descentralización, equipamientos sociales y culturales, calidad 
del espacio público, anulación de proyectos agresivos, osten-
tosos o especulativos, etc. Los gobiernos locales asumieron, 
con más o menos convicción y, en parte, llevaron a la prác-
tica muchas de las demandas vecinales. También incorpora-
ron muchos profesionales y bastantes activistas sociales vin-
culados al movimiento ciudadano. Éste perdió protagonismo 

7.  El autor expuso esta conquista gradual del espacio público en su ponencia 
«Espai públic i Memòria democràtica» presentada en el primer Encuentro 
Internacional del Memorial Democràtic de Catalunya (Barcelona, octubre 
2007). Una versión reelaborada se presentó en el Seminario Espacio pú-
blico: Sociabilidad y Espacios de Ciudadanía, organizado por la Academia 
Española de Roma en abril de 2008. Hemos tenido ocasión de comprobar 
la escasa presencia del movimiento ciudadano en las exposiciones, libros, 
artículos, coloquios, etc. promovido con ocasión de la celebración de los 
treinta años de la transición a la democracia. Incluso la magnífica exposición 
y el cuidado catálogo de «En Transición» (Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona, 2007-2008) caen en la misma omisión a pesar de que la 
orientación de la exposición evita el proceso político formal y la acción de 
las cúpulas partidarias e institucionales para centrarse en la evolución de la 
sociedad, los comportamientos modernizadores más o menos transgreso-
res y las manifestaciones públicas de unas difusas aspiraciones a la libertad 
individual y colectiva. La escuela y las universidades, la lucha obrera y la 
policía, la psiquiatría y las editoriales, la música y las artes escénicas, etc. 
están presentes, pero no los movimientos ciudadanos. Una prueba más del 
esfuerzo necesario que debemos hacer, ahora que aún no hemos muerto, 
para dejar escrita una página importante de nuestra historia democrática.
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político pero obtuvo subvenciones para sus actividades en el 
marco de una participación que contribuyó a reducir su carga 
crítica y conflictiva. Lo cual era, sobretodo, consecuencia lógica 
de unas políticas públicas que recogían muchas de las deman-
das sociales. Pero en las instituciones el conglomerado buro-
cracia-partitocracia fue monopolizando la política local que las 
sucesivas elecciones confirmaron. Se inició el dulce y gradual 
eclipse político-cultural del movimiento vecinal a lo largo de 
los años 1980 y 1990, a pesar de lo cual, en un marco político 
que legitimaba la «participación», las asociaciones aumenta-
ron en número y en afiliados pasivos. Con el cambio de siglo 
se manifestó un resurgimiento del movimiento vecinal rela-
cionado con un cambio generacional: los jóvenes-adultos sólo 
habían conocido la democracia. Han emergido los conflictos 
derivados de las nuevas contradicciones generadas por políti-
cas poco participativas y muy sometidas a la lógica del merca-
do. En algunos casos se ha dado la defensa de situaciones de 
privilegio, o se han expresado los miedos al cambio. A veces 
también emergen comportamientos insolidarios. En este re-
nacer de la conflictividad urbana intervienen un conjunto de 
cambios territoriales y sociales que el movimiento vecinal debe 
necesariamente tener en cuenta para desarrollarse y adquirir 
de nuevo una dimensión ciudadana con capacidad de incidir 
en las políticas públicas. Pero no está de más reflexionar sobre 
las nuevas formas que deberá tomar el movimiento social, que 
no puede reproducir las del pasado puesto que la dimensión 
de los territorios es otra, como distinta es la naturaleza de las 
instituciones. Si antes el miedo a la represión inhibía la acción 
colectiva ahora puede ser el temor a perder los fragmentos de 
bienestar adquiridos. La sociedad urbana actual ha favorecido 
la autonomía individual pero también ha debilitado los lazos 
solidarios.

El objeto de la presente contribución es explicitar cuáles 
son los retos que se le plantean a un movimiento popular con 
voluntad transformadora y a la cultura política democrática 
de la izquierda. Estos retos deben ser asumidos a partir de 
las contradicciones reales, los conflictos que se generan y una 
conceptualización renovada de los «derechos ciudadanos» 

Albert Rerrer, portada del 
número 34 de la revista CAU, 
1975
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en nuestras sociedades urbanas, los cuales son la base legiti-
madora de las demandas populares y de las políticas públicas 
democráticas. Sobre estas bases los actores del movimiento 
ciudadano encontrarán las formas y los métodos adecuados.

Cambios territoriales y sociales y 
conflictividad urbana

La «globalización» es el típico concepto multiuso y por lo 
tanto multiequívoco. Sólo se puede utilizar con rigor si se pre-
cisa en cada caso el sentido que se le da. En este texto enten-
demos que el cambio tecnológico (sociedad de la información, 
revolución en los medios de comunicación) y económico (ca-
pitalismo financiero global en el marco de una economía y una 
sociedad altamente mercantilizadas) ha producido cambios 
de gran escala en el territorio. En las áreas del mundo muy 
urbanizadas asistimos a un doble movimiento: más densifica-
ción en las áreas centrales y más dispersión en las periferias. 
¿Nos encontramos ante una revolución urbana o ante una 
contrarrevolución?

La revolución urbana que vivimos es una de las principales 
expresiones de nuestra época. Existe ya abundante literatura 
sobre ello; el mismo autor de este texto ha escrito diversos 
artículos al respecto.8 Las nuevas regiones metropolitanas 
cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de 
urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa 
en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y 

8.  La ciudad conquistada (Madrid: Alianza Editorial, 2003). El informe «Los 
desafíos del territorio y los derechos de la ciudadanía», incluido en Por una 
ciudad comprometida con la educación (Barcelona: Instituto de Educación 
de Barcelona, 1999, dos volúmenes) y un texto más reciente, «Revolución 
y contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la 
globalización de nuestras ciudades», publicado por la Revista Eure, nº 100 
(Santiago de Chile: Instituto de Estudios Urbanos, 2007). En esta misma 
revista (Eure nº 59, 1994) se publicó «Ciudades, gobiernos locales y movi-
mientos populares», que fue su contribución al Foro sobre Reforma Urbana 
en el Foro Alternativo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992)
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simbólicos que marquen el territorio, con espacios públicos 
pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, ca-
racterizada por la segregación social y la especialización fun-
cional a gran escala y por centralidades «gentrificadas» (cla-
sistas), «museificadas» (convertidas en parques temáticos) o 
estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o «no 
ciudad» como diría Marc Augé,9 es expresión y reproducción 
de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o 
«guetizada»), es decir, mal cohesionada. Las promesas que 
conlleva la revolución urbana, la maximización de la autono-
mía individual especialmente, está solamente al alcance de 
una minoría. La multiplicación de las ofertas de trabajo, resi-
dencia, cultura, formación, ocio, etc., requieren un relativo alto 
nivel de ingresos y de información, así como disponer de un 
efectivo derecho a la movilidad y a la inserción en redes tele-
máticas. Las relaciones sociales para una minoría se extienden 
y son menos dependientes del trabajo y de la residencia, pero 
para una mayoría se han empobrecido debido a la precariza-
ción del trabajo, el tiempo gastado en la movilidad cotidiana 
y la falta de recursos suficientes para «usar» los nuevos y am-
plios territorios metropolitanos.

La difusión urbana es la principal característica de las re-
giones metropolitanas. En los países europeos y americanos 
estas regiones tienden a concentrar la mayoría de la población, 
pero domina la urbanización de baja densidad, lo cual supone 
altos costes de sostenibilidad (despilfarro de suelo, energía, 
agua, etc.) y mayor segregación social (proliferan los enclaves, 
los guetos, las áreas monofuncionales, etc.). En España la ur-
banización dispersa ha caracterizado los desarrollos urbanos 
del último cuarto de siglo xx e inicios del actual. En estas pe-
riferias difusas la ciudad no existe, no se ha muerto, no ha 
llegado a nacer. Sus catedrales son los centros comerciales o 
los puestos de gasolina y los comercios, bares o discotecas 
que crecen a su lado.10

9.  M. Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, 1994.
10.  En el último cuarto de siglo xx las ciudades metropolitanas de Madrid y 
Barcelona han mantenido su población estable, entre cuatro y cinco millo-
nes de habitantes. El centro perdía población y la segunda y tercera corona 
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La otra cara de la moneda es la alta densidad de la ciudad 
central, su primera corona y algunos centros intermedios que 
articulan estas regiones en los que un cierto policentrismo re-
duce muy relativamente los efectos perversos de los dos extre-
mos dominantes, la fuerte centralidad de la gran ciudad y la 
baja densidad de la mancha urbana. La densidad de los núcle-
os centrales viene dada no sólo por la población residente sino 
también por la usuaria, sea la generada por los movimientos 
pendulares cotidianos (residencia-trabajo especialmente) o 
los estacionales o intermitentes (ocio o turismo, por ejemplo). 
En estas centralidades se produce una fuerte tendencia a la 
gentrificación, a la ciudad-oferta hacia el exterior, a la ciudad-
objeto, a la desposesión de los ciudadanos de su «lugar».11 
Los flujos se imponen sobre los lugares-nodales complejos, es 
la alienación urbana. El espacio público ciudadano se pervier-
te en espacio-espectáculo o desaparece engullido por las vías 
circulatorias.

El resultado de ambos procesos es la tendencia a la disolu-
ción de la ciudad. Tanto en las nuevas periferias metropolita-
nas de urbanización difusa y  fragmentada, como en las ciuda-
des «históricas» compactas pero especializadas y excluyentes. 
Una disolución que cuestiona incluso la misma existencia del 
movimiento popular ciudadano en tanto que impulsor de un 
cambio social y cultural de sentido democrático, igualitario y 
equilibrado.

En las ciudades compactas el movimiento vecinal tiende 
inicialmente a plantear posiciones de resistencia localizada 

crecían. En el mismo período, el suelo urbanizado se duplicaba. La mitad 
había sido comprado por entidades financieras. Este modelo, especulativo e 
insostenible, genera espacios urbanos sin atributos, anónimos, miserables 
en valores ciudadanos. La equivalencia entre las catedrales medievales y los 
puestos de gasolina en estas áreas difusas es un comentario sarcástico de 
Richard Ingersoll («Tres tesis sobre la ciudad», Revista de Occidente nº 185. 
Madrid, 1996).
11.  Sobre la «desposesión» ciudadana, véase del propio autor Un futuro ur-
bano con un corazón antiguo. Catálogo de la Exposición Quórum. (Barcelona: 
Ayuntamiento de Barcelona, 2005). Sobre la cuestión clave del espacio públi-
co en la ciudad democrática, véase del mismo autor, con la colaboración de 
Zaida Muxí, Espacio público, ciudad y ciudadanía (Barcelona: Electa, 2003). 
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cuando las dinámicas y las políticas urbanas (gentrificadoras) 
ponen en peligro su statu quo en barrios bien integrados en 
la centralidad urbana o posiciones de protesta cuando recibe 
los efectos negativos de esta centralidad (turismo, excesos 
de «animación urbana», inseguridad). Como las políticas pú-
blicas tienden a priorizar la oferta urbana en las zonas más 
atractivas, se generan desigualdades en el tejido aglomerado 
que dan lugar a reivindicaciones tradicionales de rehabilita-
ción urbana garantizando la continuidad de los residentes, de 
vivienda protegida, de equipamientos y servicios, etc. Pero si 
bien estos movimientos encuentran formas de articulación en-
tre entidades y plataformas diversas y pueden unir en ciertos 
momentos a diversos barrios, no poseen las bases culturales 
y las estrategias políticas para plantear modelos alternativos a 
las dinámicas disolutorias. 

En la ciudad difusa y fragmentada la situación a la que se 
enfrenta el movimiento vecinal democrático no es precisa-
mente mejor. En estos casos se dan aparentemente mejores 
condiciones para la reivindicación: población más homogénea 
y demandas más evidentes y vinculantes, como por ejemplo 
completar los servicios básicos derivados de la urbanización 
(algunas redes como saneamiento o alumbrado, fractura digi-
tal, transportes, escuela, seguridad, etc.), construcción de al-
gunos equipamientos sociales o culturales, desconcentración 
o descentralización municipal, incluso creación de un nuevo 
municipio. La importancia inmediata de estas reivindicaciones 
y la fragmentación del territorio metropolitano hacen que este 
movimiento tienda al localismo más estricto, y que incluso se 
enfrente con el núcleo histórico del propio municipio o con 
otras urbanizaciones del mismo. Una visión y una estrategia 
de conjunto en las nuevas regiones metropolitanas no nacerá 
espontáneamente de estos fragmentos. Ni tampoco de los 
partidos políticos, totalmente absorbidos por las instituciones 
existentes y por los ciclos electorales, y cuya principal conexión 
con la sociedad son los sondeos de opinión.

Sí que existe actualmente una visión crítica de los modelos 
de urbanización dominantes, tanto en ciertos medios profesio-
nales o culturales como en colectivos más o menos formales y 
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alternativos. También emergen en algunos liderazgos sociales 
(por ejemplo, en núcleos dirigentes de algunas federaciones 
de asociaciones vecinales), pero no se ha desarrollado aún el 
movimiento socio-político correspondiente.12

Este movimiento no podrá resultar únicamente de la suma 
o coordinación de movimientos vecinales de ámbito local, ni 
es posible que sea una reproducción del movimiento ciuda-
dano que precedió y empujó a la conquista de la democracia 
desde la calle. Deberá encontrar los objetivos y las formas para 
articular una sociedad más compleja, o más heterogénea, que 
la de hace cuarenta años. Esta nueva sociedad urbana no está 
estructurada en grandes grupos sociales como los que carac-
terizaban la sociedad industrial. 

Las clases trabajadoras tienen niveles de renta, de influencia 
social o política y de valores culturales muy diversos, y el lugar 
de trabajo es hoy poco unificador. A las diferencias socio-pro-
fesionales se añaden las de origen nacional, las de género y las 
de edad. En la ciudad los comportamientos son más individua-
les que colectivos, cada miembro de la familia es un actor en sí 
mismo. Las relaciones de barrio son unas entre muchas, pues 
existen más relaciones a distancia que en el pasado, el consu-
mo y el ocio se privatizan, el espacio público se empobrece. 
Esta sociedad individualizada aparece fracturada entre los que 
temen perder sus rentas de posición, sus pequeños privilegios 
y seguridades vulnerables y los que viven en precario, en sus 
trabajos y en sus derechos, sin otro horizonte vital que el de 
la incertidumbre, sin otra garantía que la de no poder alcanzar 
el nivel de sus expectativas. Es una sociedad que necesita del 
estado del bienestar, pero precisamente éste no llega, o no lo 

12.  La existencia de un conocimiento crítico sobre la ciudad es una con-
dición necesaria para el desarrollo del movimiento ciudadano, pero de lo 
primero no se deduce necesariamente lo segundo. Puede ocurrir incluso que 
exista un desfase importante entre uno y otro. Las motivaciones y demandas 
vecinales o ciudadanas pueden ser a veces muy ambiguas, incluso insoli-
darias, defensoras de situaciones de privilegio relativo. Sobre la seguridad 
ciudadana, la aceptación de los inmigrantes, la oposición a determinados 
equipamientos, etc. han sido frecuentes las reacciones sociales agresivas y 
excluyentes.
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suficiente, a los que más lo necesitan. El muy loable propósito 
de defender el estado del bienestar como «nuestro estado de 
derecho»13 olvida que este programa no garantiza el «bienes-
tar», por insuficiente o inadaptado a las actuales necesidades 
de gran parte de los que más lo necesitan: los mileuristas y los 
desocupados, los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, 
los inmigrantes sin derechos reconocidos, los fracasados de la 
escuela, los excluidos por la fractura digital y los que viven en 
el círculo vicioso de la marginación, en urbanizaciones periféri-
cas o en barrios degradados, lejos de todo y demasiado cerca 
de los que viven la misma situación o peor que ellos.

En estos espacios urbanos y en estas sociedades atomiza-
das la cultura política progresista se pierde. En bastantes casos 
ha habido una gestión municipal correcta, atenta a sus electo-
res, más reproductora que innovadora (más de lo mismo) y 
que mantiene su presencia institucional. Pero hay disolución 
de la presencia en el tejido ciudadano de una fuerza política y 
cultural sintetizadora, falta de arraigo militante en el territorio, 
especialmente entre los sectores sociales más discriminados 
en unos casos y más reactivos en otros. Y, sobre todo, existe 
una disolución del discurso de la izquierda. Si hay crisis de la 
ciudad (riesgo de degeneración pero oportunidad de re-crea-
ción a una escala mayor) la izquierda debería proponernos en 
el presente un proyecto de ciudad futura. Es indudable que los 
gobiernos locales progresistas han sabido desarrollar políticas 

13.  Los sistemas políticos de las democracias liberales han sido casi siem-
pre incapaces de construir instituciones metropolitanas representativas y 
eficien tes. Hay excepciones como Toronto, Montreal, Melbourne, Lima y 
Londres (el gobierno laborista restableció el gobierno electo del gran Lon-
dres que la líder conservadora Margaret Thatcher había disuelto). Madrid, 
como Roma, Quito o Zaragoza, es un municipio muy extenso, pues incorpo-
ró su corona suburbana en los años cincuenta por una decisión hiperpolítica 
de la dictadura, algo que, en teoría, fue positivo, aunque en aquel marco no 
se tradujo en una mayor inversión en los barrios de la periferia. Otro aspecto 
positivo de la realidad institucional madrileña es la existencia de una Co-
munidad autónoma que corresponde aproximadamente a la actual ciudad 
metropolitana, aunque se está quedando chica. De todas formas, que exista 
una institucionalidad más adaptada a los requerimientos del territorio no 
garantiza la calidad de las políticas públicas.
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positivas en la ciudad compacta heredada, especialmente de 
reconstrucción de los espacios públicos y de mantenimiento 
relativo de la mixtura social y funcional. Pero esta izquierda ins-
titucionalizada, desde los gobiernos o desde la oposición, no 
es capaz de proponernos políticas de resistencia y alternativa 
a los efectos perversos de la globalización que se manifiestan 
especialmente en los territorios donde se está desarrollando la 
ciudad futura, los vastos espacios urbanizados sin calidad de 
ciudad. Y tampoco sabe contrarrestar las dinámicas excluyen-
tes que se manifiestan en muchas partes de la ciudad compac-
ta. Al contrario, mediante políticas sectoriales y cortoplacistas 
acaba sometiéndose a la lógica segregadora y excluyente del 
mercado y contribuye, en muchos casos, a la disolución de 
lo ciudadano. A lo que gobernantes (derechas e izquierdas 
confundidas) y grandes empresas añaden en nombre de la 
competitividad y del marketing urbano la ostentación arquitec-
tónica, el neomonumentalismo de exportación, que banalizan 
la ciudad y alienan a los ciudadanos, puesto que en muchos 
casos esta arquitectura de autor parece destinada a provocar 
sentimientos de expropiación en vez de la identificación o la 
emoción integradoras. Se vende la ciudad a inversionistas y 
turistas y se empuja a los sectores populares y a los jóvenes 
especialmente hacia las tristes periferias metropolitanas.

Las cúpulas políticas, en especial las de izquierdas, decla-
ran periódicamente que hace falta construir una gobernabi-
lidad metropolitana para construir la ciudad del futuro. Pero 
cuando gobiernan evitan hacerlo; parece que a la mayoría ya 
les va bien la fragmentación y la superposición de organismos 
actuales. La cultura estatista y partitocrática es común a los 
que proceden de la tradición social-demócrata y a los que se 
han adherido al social- liberalismo. Sus líderes políticos e inte-
lectuales se mueven entre las abstracciones del Estado, las de-
pendencias de la economía global y las poco fiables encuestas 
de opinión (puesto que los ciudadanos viven estas realidades 
contradictoriamente y con muchas incertidumbres, y contes-
tan a partir de experiencias anteriores no sobre dinámicas no-
vedosas). La ciudad de carne y hueso, de gentes con deseos y 
necesidades que se entremezclan en cada uno de ellos y que 
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demandan respuestas integradas y próximas les queda muy le-
jos a las instituciones y a los partidos. Cerca, en el mejor de los 
casos, están los gestores locales del día a día, inevitablemente 
conservadores de lo único que tienen, la proximidad, que no 
es suficiente para enfrentarse con las dinámicas actuales que 
reducen las libertades urbanas y acrecientan las desigualdades 
en el territorio.14 

Contradicciones sociales y asimetría 
política15

Es casi un lugar común en Europa la idea de que la contra-
dicción propia a nuestras sociedades se ha trasladado del ám-
bito de la empresa al del territorio; es decir, de la contradicción 
capital-trabajo a la de las políticas públicas (por acción u omi-
sión) y las condiciones de vida (reproducción social). Sin em-
bargo, esta contradicción parece confusa por la multiformidad 
de los objetos o materias que la expresan, tan dispares como 
la vivienda y la seguridad, el trabajo precario y la inmigración, 
la protección del medio ambiente o el patrimonio y la movili-
dad. Una confusión que dificulta la construcción de proyectos 
simétricos oponibles. 

A esta asimetría se añade la derivada de la diversidad de 
sujetos con intereses, a su vez contradictorios, y que difícil-
mente son capaces de definir un escenario compartido en el 
que negociar el conflicto (solamente si el conflicto se agudiza y 
en casos puntuales). Calificamos esta conflictividad como asi-

14.  La conflictividad en el territorio y los retos a los que los gobiernos res-
ponden poco y mal han sido expuestos con algo más de amplitud en el 
artículo del autor «La izquierda errante y la ciudad perdida» publicado en el 
libro colectivo promovido  por Raimon Obiols y Antoni Comín L’Esquerra, 
un instint bàsic. Vint-i-una reflexions sobre els reptes del socialisme del segle xxi  
(Barcelona: Pagès Editors, 2008).
15.  Sobre este tema véase del autor el artículo «Miedos urbanos y demandas 
de seguridad», La Factoría nº 32, 2007. Véanse también los dos artículos 
publicados en El País conjuntamente con la penalista Mercedes García Arán: 
«La represión preventiva», 21 de marzo 2006 y «La calle es de todos», 16 
de mayo 2006.
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métrica cuando los actores en confrontación no pueden defi-
nir objetivos negociables o no están en condiciones de asumir 
responsabilidades. Un caso extremo de conflictividad es cuan-
do se da una rebelión «anómica» (por ejemplo, las protestas 
de los banlieusards de París). Y un ejemplo de conflictividad 
sin actores responsables por un lado y representativos de un 
interés común por otro es cuando los actores demandados 
no tienen capacidad de dar una respuesta conjunta y los de-
mandantes son heterogéneos, no pueden ofrecer una repre-
sentación unificada y tienen intereses contradictorios, como 
ocurre actualmente con el conflicto de las infraestructuras en 
Cataluña. 

Se puede argumentar que esta problemática afecta muy 
especialmente a la izquierda, que se encuentra con frecuen-
cia entre y en las distintas partes en conflicto, pero que difí-
cilmente puede evitar esta situación puesto que lógicamente 
está en las instituciones y también representa muchas veces a 
la ciudadanía movilizada. Pero la cuestión que interesa en este 
caso no es la complejidad del conflicto, sino la debilidad de las 
políticas de la izquierda institucional. Una debilidad que deriva 
más de la inconsistencia teórica y la laxitud de los valores mo-
rales que del carácter de las personas o las opciones coyuntu-
rales de los partidos. Una debilidad de los principios y de los 
valores que conduce al oportunismo electoral y a la gestión 
rutinaria. Veamos un conjunto de cuestiones conflictivas que 
se expresan en ámbitos territoriales de proximidad. Temas que 
pueden servir como líneas o estrategias específicas para un 
movimiento ciudadano similar al que dio lugar el movimiento 
vecinal en la década de 1970. Y sirva como test para evaluar 
si la cultura política progresista o de izquierdas es portadora 
de un proyecto de futuro más democrático o es simplemente 
una gestora del presente, con sus progresos adquiridos y sus 
contradicciones y retrocesos permanentes. 

a) La precariedad del trabajo. La evolución de la economía 
de mercado ha «naturalizado» la precariedad del trabajo asa-
lariado, la consecuente desvalorización del puesto de trabajo 
y del proceso adquisitivo de la cualificación profesional. La iz-
quierda gobernante ha implementado medidas correctoras de 
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los efectos más negativos de la precariedad (seguro de desem-
pleo, programas de formación continuada, duración mínima 
de los contratos de trabajo, reducción de la jornada, etc.) pero 
no es portadora de un proyecto global que revalorice el tra-
bajo y la profesionalidad de todas las actividades, como han 
planteado algunas corrientes sindicales (por ejemplo Trentin, 
ex secretario general de la Confederación General Italiana de 
Trabajadores). Además, si tenemos en cuenta la entrada tardía 
en el mercado de trabajo, los casi inevitables periodos de de-
socupación que acechan a gran parte de la población activa y la 
jubilación de personas cuando aún disponen de dos o más dé-
cadas de esperanza de vida plantea la cuestión de la necesidad 
de unos ingresos mínimos garantizados. En estos momentos 
las desigualdades y la incertidumbre caracterizan los actuales 
sistemas de pensiones. La propuesta de una renta básica uni-
versal es interesante, aunque seguramente en su concepción 
más radical es discutible y de difícil implementación. No obs-
tante, indica la existencia de un problema que requiere una so-
lución global que no puede diferir demasiado de su principio: 
garantizar a toda la población un mínimo ingreso monetario.

b) La vivienda y el suelo. La vivienda es un derecho bási-
co recogido en los textos constitucionales y en las cartas de 
derechos humanos, pero solamente es un principio orienta-
dor de las políticas públicas; es decir, se trata de un «derecho 
programático» pero no está garantizado por el estado de «de-
recho». La vivienda se ha convertido actualmente en uno de 
los grandes problemas sociales para amplios sectores de la 
población y, al mismo tiempo, una de las principales fuentes 
de beneficios especulativos, tanto del capitalismo financiero 
como de un extenso y variopinto mundo de propietarios de 
suelo, promotores y constructores. La urbanización, la cons-
trucción de viviendas y las obras civiles son seguramente el 
principal factor de corrupción política y social. En España, bajo 
gobiernos de izquierda y de derecha por igual, se ha destruido 
el paisaje costero, la urbanización extensiva ha favorecido la 
mayor especulación del suelo de nuestra historia, se han cons-
truido centenares de miles de viviendas que no tienen com-
prador o localizadas tan lejos de los centros de trabajo y de 
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los servicios que generan altos costes sociales y ambientales. 
La especulación inmobiliaria ha corrompido la vida política y 
regional y ha alcanzado a algunas cúpulas de partidos y de 
organizaciones sociales. No es preciso recordar que la burbuja 
que, con el beneplácito del Gobierno, ha conducido a producir 
más viviendas que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos 
explotará y provocará probablemente una recesión mayor que 
en el resto de Europa. La izquierda ha abandonado sus objeti-
vos clásicos: propiedad pública del suelo urbanizable y urbano, 
prioridad de las viviendas de alquiler (que no debiera superar 
el diez por ciento de los ingresos familiares), continuidad y 
mixtura de los tejidos urbanos, etc. Y cuando se proponen me-
didas correctoras, como la reciente legislación sobre las plus-
valías urbanas, son de una timidez increíble (¡recuperación por 
parte del sector público del quince por ciento de estas plusva-
lías!; ¿por qué no del noventa o del cien por cien?). La reciente 
ley catalana sobre el «derecho a la vivienda», cuyo proyecto no 
iba más allá de otras leyes similares vigentes en los países oc-
cidentales, se ha desnaturalizado tanto en el debate parlamen-
tario como en la negociación social. En estos casos la mayoría 
de los representantes de la izquierda, tanto aquí como en Ma-
drid, han demostrado convicciones muy débiles frente a los 
intereses privados. No encontramos hoy en la izquierda una 
comprensión clara sobre «el derecho a la vivienda» y menos 
aún sobre «el derecho a la ciudad», una cuestión de la que 
depende nuestro futuro.

c) Las infraestructuras y la movilidad de los ciudadanos. El 
actual debate sobre las infraestructuras parece centrarse en 
una disputa sobre el nivel institucional al que corresponde la 
principal responsabilidad de gestión. Sin duda es un tema im-
portante y parece probable que una gestión de proximidad de 
las redes ferroviaria y viaria, de los puertos y de los aeropuertos 
sería sin duda más eficaz al estar más sometida al control so-
cial. Pero no es un debate derecha-izquierda y sorprende que 
ambas coincidan en las mismas propuestas «incrementalis-
tas» a pesar de que en muchos casos suponen costes sociales 
y ambientales difícilmente sostenibles. Parecería lógico que 
la base de partida de la izquierda fuera el reconocimiento del 
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«derecho a la movilidad», hoy fundamental, que debe consi-
derarse un derecho universal, para todos, para cada día y a 
todas las escalas. En consecuencia debería priorizarse la mo-
vilidad más masiva y más cotidiana, como son las redes de 
cercanías, algo que no sucede ahora. Las infraestructuras son 
también el principal motor de la urbanización y corresponde 
especialmente a la izquierda favorecer los desarrollos urbanos 
apoyados en la compacidad de los tejidos urbanos. Y no es 
así. Los ejemplos más frecuentes en España indican que no 
se asume ni el derecho a la movilidad ni el buen uso de las 
infraestructuras para hacer ciudad. Se mantienen los mode-
los radiocéntricos y la política del «caballo grande, ande o no 
ande». En Cataluña sólo hay analizar los programas viarios de 
los gobiernos, sean de centro derecha o de centro izquierda, 
para constatar que sirven más a la especulación inmobiliaria 
que al derecho a la ciudad.

d) La seguridad ciudadana. De nuevo nos encontramos con 
discursos y prácticas que se caracterizan por las ambivalen-
cias, las contradicciones y finalmente la sumisión a valores y 
comportamientos más propios de una derecha conservadora 
y excluyente, que excita los estados de opinión más primarios. 
La creación de ambientes seguros es un derecho fundamental 
para el conjunto de la población y es una obligación de las po-
líticas públicas garantizarlo. Especialmente para los colectivos 
que por razones diversas son más vulnerables, sufren discri-
minaciones y demandan protección. Pero la inseguridad tiene 
muchas causas: desocupación o precariedad del trabajo, en-
torno urbano inhóspito, pobreza, presencia de colectivos cul-
turalmente distintos y percibidos como potencialmente «peli-
grosos», debilidad del tejido social, etc. Además, vivimos en 
una época en que la política del «miedo» se ha convertido en 
un instrumento manipulador de la opinión pública por parte 
de los gobernantes más reaccionarios. Lamentablemente esta 
política ha contaminado a las izquierdas gobernantes, que en 
bastantes casos han asumido el discurso de la seguridad y la 
práctica de la represión preventiva en contra muchas veces de 
los colectivos más vulnerables. El ejemplo más próximo y más 
escandaloso es el de las ordenanzas para la convivencia apro-
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badas por el Ayuntamiento de Barcelona, en las que se crimi-
naliza a colectivos sociales enteros (vendedores ambulantes, 
prostitutas, mendigos, limpiacristales, sin techo, etc.) y se im-
ponen sanciones tan exageradas como inaplicables. Todo ello 
en nombre del «ciudadano normal» que tiene derecho «a no 
ver lo que le disgusta». Unas ordenanzas que la dirección del 
PSOE ha declarado que deberán servir de modelo a todos los 
ayuntamientos de España en los que participe en el gobierno. 
Incluso han sido bien recibidas por otros gobernantes de la iz-
quierda europea, como el alcalde de Bolonia, durante décadas 
considerada la ciudad modelo de la gestión progresista. Enten-
dámonos: no se trata de defender una política permisiva, todo 
lo contrario. Creemos que la policía de proximidad, la justicia 
local rápida, la sanción inmediata de los comportamientos in-
cívicos, etc. forman parte de unas políticas públicas que deben 
ser propias de la izquierda pues afectan a la gran mayoría de 
los ciudadanos. Pero el punto de partida debe ser la conside-
ración de todos los ciudadanos por igual, la protección de los 
más débiles y la construcción de unos ámbitos de convivencia 
que promuevan el conocimiento mutuo, la cooperación entre 
los ciudadanos y la solidaridad con los más débiles o discrimi-
nados. Curiosamente las citadas «ordenanzas», si bien pro-
claman al principio su intención de sancionar los comporta-
mientos racistas o xenófobos, luego se olvidan de ello en el 
articulado. No parece que, por ahora, el derecho a la seguridad 
esté elaborado y asumido por la izquierda gobernante como 
propio, simplemente se apunta a la ideología y a las prácti-
cas más conservadoras. Una ideología y unas prácticas que 
criminalizan a los pobres, a los jóvenes sin horizontes de los 
sectores populares y a los inmigrantes. Es la doctrina Bush 
sobre el terrorismo difuso que nos acecha y la aplicación a la 
política local de la grosera política de la represión preventiva, 
cuyo ejemplo más repugnante son las ordenanzas del civismo 
aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2006.

e) La escuela pública y la religión. La escuela pública, obli-
gatoria y laica, ha sido históricamente una de las grandes con-
quistas de la izquierda en su triple objetivo: garantizar una 
formación básica para todos los ciudadanos como medio de 
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promover un desarrollo económico y social más justo y más 
eficaz; crear un mecanismo de movilidad social ascendente 
al alcance de los sectores populares y de los colectivos que 
sufren discriminación y exclusión y, por último, formar ciuda-
danos para la democracia, mediante una educación que no 
imponga creencias que pretendan monopolizar la verdad y 
que signifiquen menosprecio para otras de distinto signo. Ac-
tualmente, la combinación entre los afanes de distinción de 
los sectores sociales acomodados por una parte y el acceso 
al sistema educativo de los sectores populares, incluidos los 
procedentes de la inmigración, han provocado una fuerte frac-
tura en el sistema educativo. A ello ha contribuido el nefasto 
comportamiento de una parte importante de la Iglesia católica, 
defensora de privilegios heredados de la dictadura y convertida 
en gran empresa, que ha hecho de la enseñanza un negocio y 
una fuente de poder y de influencia. La izquierda institucional 
ha entrado en este juego, políticamente y también personal-
mente. Envía a sus hijos a la escuela privada, incluso religiosa, 
y admite que las escuelas concertadas practiquen la discrimi-
nación (por ejemplo respecto a la población inmigrante) y que 
incluyan en sus enseñanzas obligatorias la religión. Esta debi-
lidad ha traído consigo un retroceso progresivo del laicismo y 
ha permitido que incluso se admita la enseñanza de la religión 
(no la historia de las religiones) en la escuela pública. El resul-
tado es que ninguno de los tres objetivos de la escuela pública, 
obligatoria y laica se cumplen.

f) Los servicios públicos urbanos. Todo el mundo lo sabe y es 
profecía: existen unas relaciones oscuras, importantes nichos 
de corrupción pública y posiciones privilegiadas de grandes 
empresas de servicios que generan enormes beneficios pri-
vados que pesan sobre los contribuyentes y sobre la calidad 
de las prestaciones. Es indiscutible que uno de los principales 
avances promovidos por la izquierda y su proyecto, hoy ya his-
tórico, del estado del bienestar, ha sido el establecimiento de 
un sistema de servicios públicos «universales» o de interés ge-
neral. Este sistema se ve actualmente afectado por un proceso 
de deterioro creciente debido, principalmente, a dos factores. 
En primer lugar, la relativa inadecuación de la oferta a las nue-
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vas realidades urbanas caracterizadas por la difusión del hábi-
tat y una mayor escala de segregación social. Las poblaciones 
menos solventes estarán peor servidas, tanto por lo que res-
pecta al transporte público como a los equipamientos socio-
culturales y también en su acceso a las actuales tecnologías de 
la información y la comunicación (la «fractura digital»). Y en 
segundo lugar, las situaciones de monopolio de facto garanti-
zan una impunidad que permite que los déficits de inversión 
y de mantenimiento fragilicen las prestaciones como ocurre 
ahora con el agua y la energía. Y no deja de ser una escandalo-
sa paradoja que estas mismas empresas de servicios utilicen 
las políticas públicas de cooperación para instalarse en países 
menos desarrollados en los que fuerzan contratos leoninos y 
transfieren tecnologías poco adecuadas.

La cultura de izquierdas debería recuperar algo tan elemen-
tal —y que forma parte de su razón de ser— como es la pro-
piedad colectiva de bienes básicos de la humanidad, por lo 
menos de los cuatro bienes clásicos: el agua, el aire, el suelo y 
el fuego (la energía en términos actuales). No es posible que 
estos bienes sean objeto de apropiación privada y, en conse-
cuencia, de lucro para unos y de exclusión para otros. La ges-
tión del agua es privada y una parte importante de la población 
del mundo no tiene agua potable por no poder pagarla. Se 
compra el derecho a contaminar y los países dominantes con-
taminan así a las poblaciones más pobres. La propiedad pri-
vada del suelo es uno de los principales factores generadores 
de marginación social, de especulación privada y de corrup-
ción pública. Las mayores fortunas se generan en los sectores 
energéticos y se distribuyen según los niveles de solvencia de 
las demandas, con la paradoja de que, en muchos casos, las 
poblaciones y los territorios productores de fuentes de energía 
no pueden acceder a las mismas. 

Hay una correlación evidente entre la progresiva domina-
ción de los servicios básicos que requiere cualquier población 
(y de servicios urbanos comunes a todas las ciudades) por 
parte de grandes grupos económicos multinacionales y los 
procesos de privatización de los servicios públicos o de inte-
rés general. Los movimientos ciudadanos pueden plantearse 
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la crítica y la denuncia de las consecuencias negativas de estos 
procesos y, a la vez, ampliar el concepto de servicios de natu-
raleza universal o de interés general. Además de los vincula-
dos a los cuatro bienes básicos citados, deberíamos incluir, 
entre otros, la movilidad y la comunicación (telefonía, fractura 
digital, prioridad al transporte colectivo, etc.), la seguridad ali-
mentaria y el acceso a los medicamentos, la identidad cultural, 
etc. Por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, se 
podrían promover urbi et orbi los medicamentos genéricos, 
difundiendo las fórmulas para que éstos llegaran a los países 
más pobres, imponiendo condiciones a la producción y dis-
tribución de medicamentos fabricados por el sector privado, 
creando redes locales de distribución alternativa y priorizando 
la investigación en los centros públicos. 

Como consideración más general, tendrían que evitarnos la 
vergüenza de ver cómo se trata a las empresas multinaciona-
les (las financieras, las de servicios, las energéticas, etc.) como 
si fuesen representantes del interés nacional por el simple he-
cho de tener su origen en el país (así actúan ahora, gobierno, 
partidos políticos y medios de comunicación en relación a las 
nuevas políticas que emergen en América Latina).

g) La inmigración. El discurso y la práctica de la izquierda 
institucional es, en este caso, de una ambigüedad que va más 
allá de la inevitable consideración de los límites que tanto los 
marcos económico y legal (nacionales y europeos) como el 
estado de la opinión pública imponen a una política de la inmi-
gración. Se practica la contradicción o el doble discurso entre 
los principios que se proclaman y las normas que se imponen. 
Véase si no la ley de extranjería que promovió el gobierno so-
cialista en la década de 1980: en la exposición de motivos se 
decía que el objetivo era reconocer y proteger los derechos de 
los inmigrantes mientras que el texto articulado era un com-
pendio de limitaciones al ejercicio de sus derechos básicos. 
Se hacen declaraciones oportunistas e hipócritas negando la 
regularización de los «legales» cuando todos sabemos que es 
inevitable que la población establecida en el país, que trabaja 
y paga impuestos, acabe siendo regularizada, lo cual deberá 
hacerse periódicamente. Se omiten los injustos costes socia-
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les que debe asumir este ejército de reserva de mano de obra 
que trabaja en precario mientras espera que al cabo de unos 
años sea regularizado. Se ponen trabas a derechos tan básicos 
como el reagrupamiento familiar o el ejercicio de los derechos 
sindicales. No reclamamos que la izquierda practique una polí-
tica de puertas abiertas permanentemente, pero sí que admita 
el derecho de los habitantes del mundo a tener un proyecto de 
vida propio y establezca cauces regulares y dignos para recibir 
una población que igualmente llega a nuestros países desarro-
llados. También aquí faltan principios claros y los más impor-
tantes son los que se refieren a los derechos de los inmigrantes. 
El derecho a la dignidad, al reconocimiento de su identidad, el 
trato basado en la «acción positiva» para facilitar su proceso 
integrador, la sanción al maltrato provenga de la sociedad civil 
o de los funcionarios públicos, la difusión de sus valores y de 
sus aportaciones al país al que llegan. Por ejemplo, los datos 
revelan que el nivel medio educativo de los inmigrantes es su-
perior al de los españoles, y que la tasa delictiva (si excluimos 
la irregularidad legal) es igual a la del resto de la población. La 
cuestión fundamental desde una cultura democrática es reco-
nocer a los inmigrantes instalados en el país de acogida como 
ciudadanos de pleno derecho. No hay argumentos admisibles 
que puedan negar este principio. Para la izquierda es un test 
ineludible. La población de origen no comunitario con residen-
cia legal debe tener los mismos derechos que los nacionales, 
incluidos todos los derechos políticos. 

Los derechos ciudadanos y el derecho a 
la ciudad

Los movimientos sociales progresistas y la izquierda políti-
ca, para ser fieles a sus objetivos históricos de libertad e igual-
dad, a su vocación internacionalista y de estar junto a los que 
son a la vez víctimas necesarias y resistentes potenciales de 
un sistema basado en el despilfarro global y el lucro personal, 
deben reconstruir sus bases teóricas y sus valores morales. 
La nueva realidad de este mundo global y de esta sociedad 
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postindustrial nos obliga a repensar, actualizar y ampliar los 
derechos ciudadanos que corresponden a nuestro tiempo.16 

En todas las épocas han sido los movimientos sociales e 
intelectuales los que han establecido un nuevo horizonte de 
derechos exigibles que luego se han ido formalizando políti-
ca y jurídicamente gracias a la lucha política. Así fue con los 
derechos civiles y políticos promovidos por las revoluciones 
democráticas a partir del siglo xviii y con los derechos socia-
les y económicos reivindicados y, en parte, conquistados por 
las luchas, reformas y revoluciones sociales del siglo xx. En 
nuestro siglo han emergido derechos de género, ambienta-
les y comunicacionales vinculados a la mayor autonomía del 
individuo, otros relativos a las identidades colectivas, etc. En 
algunos casos se trata de derechos nuevos; en otros, de am-
pliación y desarrollo de derechos ya legitimados pero que hoy 
resultan insuficientes, como el derecho a la vivienda y a algu-
nos servicios básicos. En nuestras sociedades urbanizadas se 
requiere un derecho más complejo: el «derecho a la ciudad».

La elaboración y conversión en reivindicación política de 
nuevos derechos ciudadanos es una tarea que difícilmente 
cumplirán espontáneamente las instituciones y los partidos 
políticos ya que están doblemente limitados por los marcos le-
gales y financieros y por los sondeos de opinión; y estos límites 
impiden la innovación. Pero las contradicciones sociales exis-
ten y la capacidad cultural para reflexionar a partir de ellas tam-
bién. Vivimos un momento histórico que nos lleva a pensar 
y a luchar por algo nuevo, por nuevos derechos. Y esta tarea, 
es decir la conceptualización y difusión intelectual en sentido 
amplio, es propia de los movimientos sociales y culturales.

El «derecho a la ciudad» integra derechos relativos al entor-
no físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el 
ambiente, etc., que condicionan derechos individuales y colec-
tivos de carácter social o político; es decir, la efectividad del es-
tatuto del ciudadano. Pero también se integran en el  «derecho 

16.  El tema de los nuevos derechos ciudadanos ha sido desarrollado más 
ampliamente en La ciudad conquistada y especialmente en el informe «Los 
derechos en la globalización y el derecho a la ciudad», encargado por la Fun-
dación Alternativas (Documento de trabajo nº 51, Madrid, 2004).
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a la ciudad» derechos políticos y sociales que a su vez condi-
cionan la inserción en la ciudad como son la igualdad político-
jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el 
salario ciudadano o renta básica, la formación continuada, etc. 
El «derecho a la ciudad» es, pues, un conjunto de derechos 
formales y materiales que configuran la ciudadanía.

En nuestras sociedades altamente urbanizadas hay una es-
trecha relación entre derecho a la ciudad y derechos ciudada-
nos. En sentido amplio, los derechos ciudadanos y los deberes 
correlativos configuran el estatuto de las personas reconocidas 
como ciudadanos. La democracia no consiste únicamente en 
la existencia de instituciones representativas y de libertades 
políticas y civiles. Esta es la dimensión formal. La dimensión 
material consiste en que las instituciones y las libertades se 
justifican y se ejercen con el fin de que las políticas públicas 
hagan reales los derechos teóricos considerados legítimos en 
cada momento histórico y las libertades sirven para reivindi-
carlos. Optamos por conceptualizar estos derechos como ciu-
dadanos y no como «humanos» porque consideramos que 
forman parte del estatuto de ciudadanía; supone reconocer a 
la persona como sujeto de derechos y deberes que le hacen 
libre en el territorio en el que ha elegido vivir e igual a todos los 
que conviven en dicho territorio.

En el texto que viene a continuación proponemos un catálo-
go, obviamente no exhaustivo, de derechos ciudadanos que 
pretende contribuir a la renovación de la cultura política en el 
ámbito de la ciudad y del gobierno local. La legitimización de 
las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas 
y prácticas políticas territoriales requiere la formulación de de-
rechos que permitan desarrollar un combate democrático por 
la justicia en la ciudad.

1. Derecho a la vivienda y al lugar. La gente tiene derecho a 
mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones 
sociales, en sus entornos significativos. O a tener otro de su 
libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que 
han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que 
proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo 
en él y tienen derecho al realojo en la misma área si ésta se 
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transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de 
rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Las auto-
ridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que 
puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciati-
vas privadas. El derecho a la vivienda está integrado necesa-
riamente en el derecho a la ciudad: cuando la vivienda no está 
integrada en un tejido urbano, articulado con el resto, en el que 
conviven poblaciones y actividades diversas puede producirse 
la marginación de los sectores de ingresos más bajos (la exclu-
sión territorial).

2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciu-
dad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de 
territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos 
y privatizados. El espacio público es una de las condiciones bá-
sicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, 
un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e in-
tegrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas 
por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de 
monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y 
reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.

3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio publico y de los 
equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los 
programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios 
deben incorporar la dimensión estética como prueba de cali-
dad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto 
más contenido social tiene un proyecto urbano, más importan-
tes son la forma, el diseño, la calidad de los materiales...

4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La 
organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohe-
sión sociocultural de las comunidades (de barrio, de grupos 
de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más fac-
tible si las personas están pertenecen a grupos referenciales 
próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de in-
tegraciones colectivas múltiples, ya sea para adherir, partici-
par o confrontarse. Para los «excluidos» la integración grupal 
conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.

5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que ten-
der a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la 
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movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana. Estos 
derechos son hoy indispensables para que las llamadas liberta-
des urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean 
realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por 
la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a 
los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada 
zona es indispensable para existir para los otros.

6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad 
metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y 
todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad 
a los centros urbanos. En la ciudad metropolitana la articula-
ción de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recalificación 
de los centros históricos, no sólo de la ciudad central sino tam-
bién de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralida-
des polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición 
social son elementos consubstanciales de la democracia urba-
na. Las centralidades marcan las principales diferencias entre 
las ciudades. La adecuada relación centralidades-movilidades 
es hoy una de las condiciones básicas para el funcionamiento 
democrático de las ciudades. La pluralidad de centralidades se 
vincula a la superación de las dinámicas segregadoras y «espe-
cializadoras» de los territorios: el urbanismo de la ciudad del 
siglo xxi debe optar por el collage, la mezcla, la diversidad de 
poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios.

7. Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en 
ciudad de ciudadanía. Las políticas públicas deben desarrollar 
políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los 
asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtu-
ra social, promover formas originales de participación ciudada-
na que se adapte a las características de poblaciones especial-
mente vulnerables. Los grandes proyectos de infraestructuras 
económicas o de comunicación que se realizan en la periferia, 
o los proyectos comerciales o inmobiliarios deben ser siempre 
constructores de la ciudad; es decir, deben incorporar progra-
mas de vivienda y de urbanización básica así como elementos 
de monumentalidad.

8. Derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal. Sin 
perjuicio de la importancia democrática y funcional de los ám-
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bitos nacionales o regionales (federalización de los estados 
grandes o medianos), los ciudadanos tienen derecho, por ra-
zones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un 
gobierno de proximidad. En las regiones más urbanizadas este 
gobierno debe tener una dimensión plurimunicipal o metro-
politana. No se trata de suprimir los municipios, incluso los 
pequeños son ámbitos de representación y de gestión (a veces 
muy limitada) válidos. Pero casi siempre la gestión pública de 
proximidad requiere ámbitos de planificación y programación, 
de gestión de servicios costosos y de redistribución de recur-
sos que abarcan diversos municipios. Deberemos plantear-
nos la elección directa de estos gobiernos para que adquieran 
mayor legitimidad democrática. Y para garantizar que se tiene 
más en cuenta a las personas que a los kilómetros cuadrados.

9. Derecho a la innovación política. Los gobiernos locales 
y regionales deben recoger las demandas sociales para inno-
var en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de partici-
pación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. Por 
ejemplo, el planteamiento estratégico es una innovación políti-
ca aún no recogida por el derecho público. Las relaciones entre 
administraciones y entre actores públicos y privados deben in-
corporar cada vez más formas contractuales y no únicamente 
jerárquicas o compartimentadas.

10. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. Las administraciones públicas 
no sólo deben proteger y garantizar este derecho sino también 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios 
de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecno-
logías de la información y la comunicación, especialmente en 
las relaciones con las administraciones públicas (por ejemplo, 
la ventanilla única). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho 
al cableado.

11. Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir 
áreas de refugio para aquellos que, por razones legales, cul-
turales o personales, necesiten durante un tiempo protegerse 
de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las 
instituciones democráticas no son capaces de protegerlos o 
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integrarlos. Por otra parte estas áreas-refugio forman parte de 
la oferta urbana como aventura transgresora. 

12. Derecho a la protección por parte del gobierno de proximi-
dad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones 
y empresas prestadoras de servicios. El gobierno local debe ac-
tuar como defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que 
personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto 
que usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los 
gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión 
indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente re-
ducción de la función pública. Por otra parte, la complejidad del 
consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos res-
pecto a las empresas de servicios y de distribución comercial 
que muchas veces actúan en mercados regidos por oligopolios.

13. Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia 
es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, 
lentitud, etc.). La seguridad se entiende principalmente en tér-
minos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre 
todo cuando la «inseguridad» afecta a sectores medios y altos 
y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia 
local de base municipal y la seguridad como actuación concer-
tada entre la institución local y la sociedad civil organizada son 
hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en 
la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y, si 
es preciso, una reacción sancionadora más rápida.

14. Derecho a la ilegalidad. Paradójicamente tanto los colec-
tivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían 
asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para 
convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (por 
ejemplo, para obtener la reversión de uso de un espacio públi-
co congelado por una institución estatal). Es decir, se trata de 
demandas que se pueden considerar «legítimas», aunque no 
sean legales. Son ejemplo de ello las sentencias absolutorias 
de los okupas, la tolerancia oficial en áreas urbanas delimita-
das respecto al tráfico de droga, el uso social efímero o defini-
tivo de espacios privados con vocación pública, etc.

15. Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito ur-
bano-regional debe garantizar un rol social que proporcione 
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ingresos monetarios, es decir remunerados, al conjunto de 
la población activa. Además de las iniciativas generadoras de 
empleo (por ejemplo servicios de proximidad, ecología urba-
na, etc.), en este ámbito pueden experimentarse y gestionarse 
algunas formas de «salario ciudadano» y de formación con-
tinuada para todos. El espacio urbano-regional puede ser un 
marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proxi-
midad y organizaciones sindicales y sociales.

16. Derecho a la calidad del medio-ambiente. Como derecho a 
una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio 
para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los 
recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural 
y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno 
(contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).

17. Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de 
los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación se-
gún sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones 
sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las 
personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo perso-
nal libremente consentido (por ejemplo parejas homosexua-
les) merecen igual protección. No hay un modelo de vida per-
sonal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.

18. Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener 
el mismo estatus político-jurídico de ciudadano. Y por lo tanto, 
igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe 
distinguirse de la nacionalidad, que en el marco de la globali-
zación y de las uniones políticas supraestatales debe perder su 
actual carácter absoluto, es decir, la facultad de proporcionar 
un estatuto diferenciado. Es la relación con un territorio, con 
un entorno social, lo que debe determinar el estatuto legal.

19. Derecho a que los representantes directos de los ciudada-
nos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como so-
ciales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, 
territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y or-
ganismos internacionales que tratan cuestiones que las afectan 
directamente.

20. Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a 
la información transversal, similar al que poseen los capitales 
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privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo 
tipo de información emanada de los organismos públicos y de 
las empresas de servicios de interés general. Derecho a la mo-
vilidad física completa en los espacios políticos y económicos 
supranacionales en los que se encuentran inmersos. 

21. Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las orga-
nizaciones y ciudades a constituir redes y asociaciones que actúen 
y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye 
tanto el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y de 
todos sus organismos y programas como de organizaciones 
mucho menos transparentes (como la Organización Mundial 
del Comercio o el Banco Mundial). La regulación de los proce-
sos globalizados no la realizarán únicamente los gobiernos de 
los estados y los grandes grupos económicos, como demostró 
en su momento el fracaso del Acuerdo Multilateral sobre las 
Inversiones (AMI). La globalización supone cuestionar el sobe-
ranismo monopolista.

El desarrollo y la legitimación de estos derechos depende-
rán de un triple proceso. De un proceso cultural, de hegemo-
nía de los valores que están en la base de estos derechos y de 
explicitación o especificación de los mismos; de un proceso 
social de movilización ciudadana para conseguir su legaliza-
ción y la creación de los mecanismos y procedimientos que los 
hagan efectivos y, por último, de un proceso político-institucio-
nal para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas 
que los hagan efectivos.

En la medida en que, en muchos casos, estos derechos apa-
recen como una novedad política y no tienen aún el suficiente 
arraigo social, el rol de los intelectuales, a la vez como fuerza 
sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos 
y las motivaciones de estos derechos, es hoy fundamental. En 
esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la in-
telectualidad exige un gran coraje moral y una considerable 
audacia política. Entendemos intelectuales en sentido «grams-
ciano»: aquellos que desarrollan una reflexión crítica y una ca-
pacidad de propuesta a la ciudadanía, sean profesionales de la 
cultura, líderes sociales, militantes políticos o técnicos. Recor-
demos el epitafio de Brecht: «No necesito lápida, pero/ si vo-
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sotros necesitáis ponerme una/ desearía que en ella se leyera/ 
Hizo propuestas. Nosotros las aceptamos». Una inscripción 
así nos honraría a todos.

En este proceso de legitimación de derechos es interesante 
constatar cómo en los últimos años se han elaborado diversas 
declaraciones, manifiestos o cartas de derechos ciudadanos o 
de derecho a la ciudad. En la conferencia de Naciones Unidas-
Habitat de Istanbul se discutía del derecho a la vivienda, pero 
ni gobernantes ni expertos, ni autoridades locales ni organi-
zaciones sociales se planteaban la cuestión más ambiciosa y 
necesaria del derecho a la ciudad. En los primeros años del 
siglo xxi las autoridades locales reunidas en el Foro Social de 
Porto Alegre elaboraron la Carta de los Derechos Humanos 
en la Ciudad (2000) y la Carta Europea de los Derechos Hu-
manos en la Ciudad (Saint Denis, 2002). En el Fórum de las 
Culturas (Barcelona, 2004) se elaboró la Carta de los Derechos 
Emergentes, promovida por institutos y ligas de derechos hu-
manos de diversos continentes. El Consejo de Europa ha ini-
ciado un proceso de elaboración de su Carta Urbana en la que 
incluye tanto los derechos ciudadanos de carácter social, eco-
nómico, cultural, político y civil como los derechos relativos 
al entorno físico, ambiental, movilidad, espacio público, etc. 
Habitat International Coalition, que reúne a casi medio millar 
de organizaciones vecinales o ciudadanas de todo el mundo, 
está desarrollando desde inicios de este siglo un ambicioso 
proceso participativo para elaborar la Carta del Derecho a la 
Ciudad de los Movimientos Populares Urbanos. Todo ello es 
una demostración evidente de que la cuestión de la amplia-
ción y reelaboración de los derechos ciudadanos es un reto de 
nuestra época.

Notas conclusivas 

A quienes nos ocupamos de la ciudad lo que con frecuencia 
nos atrae de ésta es que es el lugar de la libertad y de la aventu-
ra posibles de cada uno y de todos, la multiplicación de los en-
cuentros imprevistos, de las reacciones sociales espontáneas, 
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de los azares insospechados. La ciudad puede sorprendernos 
en cada esquina (Breton) y allí queremos vivir «per si hi ha 
una gesta» (Salvat Papasseit). La ciudad es vivencia personal y 
acción colectiva a la vez. Sus plazas, sus calles y sus edificios 
emblemáticos son el lugar donde la historia se hace: el muro 
de Berlín, la plaza Wenceslas de Praga, el Zócalo mexicano, la 
plaza Tienanmen… Y si miramos a un pasado más lejano el 
palacio de Petrogrado y las escaleras del Potemkine o La Bas-
tille y el salón del Jeu de Paume junto a La Concorde del París 
revolucionario. Precisamente en este salón se proclamaron Les 
droits de l’homme que establecen que «los hombres nacen y se 
desarrollan libres e iguales». El mito originario de la ciudad es 
la Torre de Babel, gentes distintas pero iguales, juntas cons-
truyendo su «ciudad» como desafío al poder de los dioses, 
como afirmación de independencia. Ciudadanos son los que 
conviven, libres e iguales, en un territorio dotado de identidad 
y que se autogobierna.

Mitterrand a una pregunta televisiva, imprevista y en direc-
to sobre cómo definiría el «socialismo» respondió escueta-
mente: «es la justicia, es la ciudad». La ciudad, pues, es una 
metáfora de la izquierda en su doble dimensión, individual y 
social, lírica y épica. La ciudad es cálida y es el contrapeso a la 
democracia que es frígida (Dahrendorf). La ciudad, como el 
socialismo, tiene por vocación maximizar la libertad individual 
en un marco de vida colectiva que minimice las desigualdades. 

La ciudad como metáfora de la izquierda nos interesa es-
pecialmente, pues permite enfatizar algo que es común o ne-
cesario a ambas: la dimensión sentimental y sensual, cordial 
y amorosa, individualizadora y cooperativa, plural y homoge-
neizadora, protectora y garante de la seguridad, incierta y sor-
prendente, transgresora y misteriosa, conflictiva y comunitaria, 
contradictoria y unificadora. Y también porque vivimos una 
época en la que no es casual que ciudad e izquierda se nos 
pierdan a la vez como si se disolvieran en el espacio público, 
en sentido físico y político. Si la ciudad es el ámbito generador 
de la innovación y del cambio es, en consecuencia, el humus 
en el que la izquierda vive y se desarrolla, en tanto que fuerza 
con vocación de crear futuros posibles y de promover acciones 
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presentes. La ciudad es a la vez pasado, presente y futuro de 
la izquierda. Y no tener un proyecto y una acción constante de 
construcción de la ciudad, que se nos hace y se nos deshace 
cada día, es un lento suicidio. 

Es preciso repensar a la vez el proyecto de sociedad y el de 
ciudad a los que se aspira, como un horizonte ideal, más que 
como un modelo armado (tan especulativo como peligroso). 
El proyecto de sociedad y de ciudad no se inventan, nacen de 
tres fuentes: la memoria histórica democrática, la crítica teóri-
ca y práctica de la sociedad y ciudad existentes y las aspiracio-
nes y objetivos que emergen de los conflictos sociales en los 
que se expresan valores de libertad y de igualdad. La izquierda, 
después del fracaso y del justo rechazo de los modelos de tipo 
«soviético» y del agotamiento del estado del bienestar social-
demócrata tiene miedo de pensar «otro mundo posible». Sin 
embargo, tanto los ideales históricos del socialismo y del co-
munismo como las prácticas de los movimientos de los traba-
jadores, de los movimientos ciudadanos y culturales y de las 
luchas en defensa de la democracia, así como las realizaciones 
del welfare state no sólo representan un patrimonio positivo, 
sino que son también las bases para repensar el futuro. Causa 
vértigo el vacío cultural de la izquierda, que no quiere mirar 
hacia atrás ni se atreve a imaginar hacia delante; especialmen-
te en España. La izquierda institucional teme el debate sobre 
la memoria histórica y evita la reflexión sobre un futuro que 
cuestione el modelo capitalista despilfarrador que caracteriza 
nuestro modo de vida.

No confío mucho en la disposición para pensar con imagi-
nación y audacia de la izquierda institucional, gestora del día 
a día y sin otro horizonte que el de las próximas elecciones. 
Como tampoco creo que la política se construya en los labora-
torios de investigación y en los seminarios académicos. Sólo 
nos quedan los movimientos políticos alternativos (globales) 
como los que combaten la globalización del mundo real en 
nombre de otro mundo posible y los movimientos sociales y 
culturales de resistencia (locales) que defienden identidades o 
intereses colectivos legítimos pero limitados. Sólo nos queda 
esperar que entre la política institucional, los ámbitos de in-

La izquierda 
institucional teme 
el debate sobre la 
memoria histórica 
y evita la reflexión 
sobre un futuro 
que cuestione el 
modelo capitalista 
despilfarrador que 
caracteriza nuestro 
modo de vida.
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vestigación y debate intelectual y los movimientos globales y 
locales se generen intercambios y transferencias que pueden 
sentar las bases de una izquierda pragmática en su acción y 
radical en sus objetivos. 

La ciudad es el lugar de la historia, de la innovación cultural 
y política, es el entorno en el que se puede recrear y desarrollar 
la izquierda. Hoy hay tendencias «disolutorias» de la ciudad 
y de la ciudadanía. Es el doble desafío al que se enfrenta la 
izquierda: reinventar la ciudad y reinventarse a sí misma en  
la ciudad.



La llarga batalla 
per una ciutat millor

Jaume Fabre
Periodista i historiador

Pilar Villuendas - Joan Batallé
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L’anàlisi de la relació de les victòries veïnals en aquests 
quaranta anys ens descobreix com el moviment veïnal ha 

influït en les decisions polítiques sobre el desenvolupament 
de la ciutat. Una primera dada reveladora: de les 100 victòries 
ressenyades per la FAVB al treball 40 anys d’acció veïnal, 64 
corresponen als trenta anys del període democràtic (alcaldes: 
Serra, Maragall, Clos, Hereu), 29 als dos anys i mig de la tran-
sició municipal (alcaldes: Socías i Font Altaba, de desembre de 
1976 a abril de 1979) i només 7 als últims ajuntaments del fran-
quisme (i quasi totes durant el mandat de l’alcalde Enric Masó, 
més donat a les concessions que el seu antecessor Porcioles i 
el seu successor Viola). És a dir: una victòria cada mes durant 
la transició i dues cada any en el període democràtic.

L’alcalde Josep Maria Socías Humbert va saber complir 
molt bé la missió que li havia estat encomanada: pacificar amb 
atorgaments l’agitat moviment veïnal. La reforma política exi-
gia tranquil·litat que allunyés qualsevol temptació de passar 
comptes amb els homes i els negocis vinculats al franquisme. 
El seu mandat fou breu, però superior per obtenir tot allò que 
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Joaquim Viola havia negat... i molt més. Va dimitir tres mesos 
abans de les eleccions municipals i l’alcaldia va quedar interi-
nament en mans de Manuel Font Altaba, qui no s’estava de 
dir a qui el volia escoltar que aquell era un moment únic per 
aconseguir coses i prendre posicions.

Pèrdua de posicions

Els primers dos anys d’ajuntament democràtic, mentre es 
va mantenir el Pacte de Progrés PSC-CiU-PSUC-ERC, van ser 
també temps de facilitats per a les reivindicacions veïnals.

De fet, com una prolongació del període de transició, no 
calia ni tan sols demanar res; l’Ajuntament ho donava abans. 
Però el Pacte de Progrés es va acabar i, amb ell, el somni de 
la transició. Les associacions de veïns, despullades de bona 
part dels seus dirigents, desplaçats a càrrecs en les noves 
institucions, van veure com s’acabaven els temps de com-
panyonia i es dreçava davant d’elles un poder municipal que 
volia exercir de tal. Es definien les posicions: nosaltres aquí, 
vosaltres allà.

Però hi havia molts processos en marxa; alguns provenien 
dels temps de Socías i fins i tot d’abans. L’Ajuntament els va 
anar acabant quasi sempre sense canvis ni sorpreses i sense 
que calguessin gaires pressions veïnals. Però van començar a 
emergir dissensions. L’ús que calia donar als nous centres cívics 
i la participació popular en el seu funcionament va ser una de les 
primeres. D’altres de més importants van perfilar-se en l’horitzó 
quan l’Ajuntament va començar a introduir canvis en projectes 
que els veïns pensaven veure desenvolupats d’una altra manera.

L’ús dels terrenys de Renfe a la Meridiana, privatitzats en 
part, va posar fi definitivament a la lluna de mel. Una victòria 
veïnal de la transició va convertir-se en una derrota en demo-
cràcia. Heron City i El Corte Inglés van aixecar-se en terrenys 
guanyats per a equipaments socials.

La manera com el moviment veïnal ha influït en les decisi-
ons polítiques durant els darrers quaranta anys presenta una 
tipologia molt variada i plena de matisos. Tot i els inconve-

Al final de la 
transició el poder 

municipal va voler 
exercir com a tal: 

nosaltres aquí, 
vosaltres allà.
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nients de les classificacions, es poden observar alguns grups 
de trets comuns.

Victòries rotundes

No han estat les més freqüents. Són casos indiscutibles en 
què la desídia, els errors o els interessos dels partits gover-
nants han estat corregits només gràcies a una pressió popular 
insistent i sense que hi hagin influït altres factors indirectes 
que viciessin el procés. La recent obtenció de la masia de Can 
Fargas, a Horta, és un d’aquests casos indiscutibles. La sal-
vació de la Clota, un altre. I la de la Torre del Fang, com molt 
abans ho havia estat la de Can Golferics. I l’enderrocament 
de les sortides de l’aparcament subterrani de l’avinguda Cam-
bó, de la mateixa manera com a finals del franquisme s’havia 
frenat allà mateix l’intent d’edificar sobre el carrer Freixures. 
La salvació del conjunt del Patronat Ribas com a institut d’en-
senyament, o la dels parcs de la Zona Franca (ara barri de la 
Marina) arrencats de les urpes de l’especulació. I tants altres.

El més bo és que quan els poders públics han hagut d’aca-
bar fent marxa enrere en les seves intencions inicials, no per 
això s’han estat d’inaugurar com a pròpia l’obra feta de la ma-
nera que han imposat els veïns.

Victòries relatives

A vegades, la pressió popular ha fet aturar o corregir disba-
rats municipals, però el resultat final no ha estat l’esperat. Es 
va salvar el Born, però dècades més tard encara segueix tancat 
i Barcelona tampoc no disposa de biblioteca provincial, una 
de les opcions a què s’havia pensat destinar-lo. Es va aturar 
el Pla de la Ribera però les solucions urbanístiques aplicades 
finalment al territori que ocupava no han estat pas les que de-
sitjava el moviment veïnal. S’ha fet el parc del Poblenou, però 
ple de ferregots inútils i cars i tallat per vies de trànsit. S’ha 
salvat el nucli antic de Sarrià, però no amb els límits desitjats. 

Quan els poders 
públics han hagut 
de rectificar per 
pressió popular, 
no s’han estat 
d’inagurar l’obra 
com a pròpia.
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Les illes de les fàbriques de la Sedeta i Myrurgia es van salvar 
de l’especulació, però no s’hi ha acabat fent ben bé tot allò que 
els veïns demanaven.

El cas més espectacular és el del pas del Primer Cinturó 
pel Guinardó, una veritable presa de pèl. Aturat per la pressió 
popular els últims anys del franquisme, es va pactar una solu-
ció diferent, que va ser la Ronda del Mig. Però les afectacions 
del vell Primer Cinturó no es van retirar i finalment s’ha acabat 
obrint. O sigui que, si no vols brou, dues tasses.

Victòries preelectorals

Sobretot en època electoral és més fàcil obtenir coses, com 
que no es faci l’aparcament subterrani de la plaça de la Virrei-
na. Una altra victòria, encara que aquesta va suposar una lluita 
prèvia de llarg recorregut, com l’aïllament acústic de la Gran 
Via a Sant Martí, s’explica en bona part pels rèdits electorals 
que els polítics esperaven obtenir-ne.

Victòries manipulades

En ocasions, les autoritats han presentat com una conces-
sió a les peticions veïnals el que en realitat era una manera de 
servir altres interessos. Un dels casos més eloqüents va ser el 
de l’aluminosi causada pel ciment que havia venut l’empresa 
Ciments Molins. Les autoritats, aparentant una concessió a la 
pressió popular, van assumir la qüestió i van evitar a l’empresa 
que hagués de fer front a les seves possibles responsabilitats. 
Casualitats de la vida, el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques del moment era de la família Molins.

Victòries previsibles

La pressió popular ha forçat que fossin destinats a usos 
públics edificis i espais que o bé estaven catalogats, o bé eren 
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de conservació evident, com el Pati Llimona o Cal Mariner, o 
que algun pla urbanístic ja aprovat destinava a usos públics. La 
transformació podia haver trigat anys i la pressió popular ho va 
accelerar. Els terrenys de la Maquinista és un dels casos més 
evidents. Veurem què passa ara amb les cotxeres de l’avinguda 
Borbó.

Victòries que vénen soles

El moviment veïnal s’ha trobat també amb regals pels quals, 
en principi, no havia plantejat cap batalla frontal. És el cas de 
la idea d’Oriol Bohigas de «monumentalitzar la perifèria», que 
ha emplenat els barris d’escultures de categoria en un procés 
continuat de dignificar places i parcs perifèrics que té poques 
equivalències amb altres ciutats catalanes.

Victòries degradades

En ocasions, allò que els pares van guanyar després d’anys 
de lluita, els fills o els néts ho han deixat perdre o ho han portat 
a nivells de degradació que ho devaluen. La plaça Sóller, amb 
el mil vegades restaurat monument de Salvador Corberó n’és 
un bon exemple.

Però n’hi ha d’altres, a vegades motivats no tant pel canvi 
generacional sinó pel social, amb l’arribada de molts nouvin-
guts i la marxa a altres llocs dels que van lluitar per un barri 
millor, amb el consegüent debilitament de les antigues estruc-
tures organitzatives.

Victòries en compàs d’espera

Hi ha victòries en les quals hom té la impressió clara que 
l’Ajuntament s’ha limitat a frenar un projecte forçat per la pres-
sió popular però guardant-se els asos a la màniga i esperant 
temps millors. Hi ha projectes que són retirats però no defi-
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nitivament i que pengen durant dècades com una espasa de 
Dàmocles.

Cost econòmic i social

Al marge dels matisos que introdueixen en el concepte de 
victòria les peculiaritats d’aquestes tipologies, val la pena atu-
rar-se en el seu cost econòmic i social. Mai no es podrà posar 
cap objecció a la despesa pública en millores als barris. Preci-
sament per això, les autoritats haurien de tenir sempre present 
quant costarà desfer allò que facin malament.

El gran desastre del Primer Cinturó, ara Ronda del Mig, s’ha 
pogut polir d’alguns dels seus aspectes més cantelluts. Però 
el cost econòmic de refer la plaça Lesseps o d’enderrocar els 
viaductes de la plaça d’Alfons X suposen unes xifres absoluta-
ment estratosfèriques que haurien pogut destinar-se a moltes 
altres finalitats socials si les coses s’haguessin fet bé en el seu 
moment. Són dos exemples procedents del temps de la dicta-
dura que han estat millorats en democràcia.

Però també podríem començar a parlar del cost d’arreglar 
disbarats comesos en el període democràtic (el tambor de les 
Glòries) per causa de l’obcecació de no escoltar què en pensen 
els principals afectats.

Més complexa és la qüestió dels costos socials. Hi ha per-
misos que no s’haurien d’haver concedit mai. I quan la pressió 
popular aconsegueix que s’aturin els projectes per als quals 
s’havien concedit, cal compensar d’alguna manera els propie-
taris afectats. Normalment es fa per la via de la compensació 
de volums. Se’ls deixa edificar més en un altre lloc a canvi que 
no ho facin en el lloc que és objecte de litigi. D’aquesta manera 
no es fa altra cosa que traslladar el problema des d’una zona 
calenta a una altra on els ànims estiguin més adormits. Però 
en el conjunt de la ciutat la suma és la mateixa.

Aquesta és segurament la més gran disjuntiva a què ha 
d’enfrontar-se el moviment veïnal: ¿Cal tenir una visió general 
de ciutat o s’ha de limitar a les actuacions puntuals de barri? 
¿Es poden contraposar unes victòries egoistes i insolidàries 
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amb unes altres amb un sentit més ampli de la convivència? 
Fins i tot en la terminologia es reflecteix aquesta dualitat: es fa 
una certa distinció semàntica entre moviment veïnal (limitat a 
reivindicacions de barri) i moviment ciutadà, que planteja pro-
blemes d’abast municipal o fins i tot supramunicipal.

Visió de ciutat

En la història de les associacions de veïns, al costat de la 
reivindicació del semàfor, de la zona verda o de millor neteja i 
seguretat en el barri hi ha hagut sempre participació en lluites 
per qüestions que afecten tota la ciutat i també en proposi cions 
polítiques per a tot el país. Hi ha hagut sempre solidaritat entre 
les associacions, donant-se suport mutu en cadascuna de les 
seves reivindicacions.

Els combats que hom pot trobar insolidaris en un primer 
cop d’ull han estat mínims i amplificats pels mitjans de comu-
nicació. Rebutjar equipaments molestos rarament es pot qua-
lificar d’insolidari, perquè un equipament que funcioni com cal 
no ha de ser molest i, si ho és, cal veure per què. Frenar-lo és 
beneficiar tothom. ¿És que per un barri només hi han de passe-
jar els que hi viuen? Quan uns veïns de Sant Gervasi defensen 
el ginjoler monumental del carrer d’Arimon, ¿fan una lluita de 
barri o estan defensant un bé de tots els barcelonins? Quan els 
del Clot defensen que la Torre del Fang no es mogui de lloc, 
¿pensen només en l’arxiu del seu barri o estan mirant molt 
més enllà?

La victòria més gran

Un comentari final sobre la poca presència de l’època de 
l’alcalde José María Porcioles en la llista de victòries. S’entén 
per una qüestió cronològica, ja que només s’han estudiat les 
lluites a partir de 1970. Però n’hi ha una altra: les victòries no 
s’obtenen d’un dia per l’altre. Són processos molt llargs i allò a 
què els veïns van començar a oposar-se en temps de Porcioles 
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no va quedar frenat del tot fins anys després. Les victòries cos-
ten d’arribar; l’important és que arribin. Durant el porciolisme 
potser es van obtenir pocs resultats concrets, però de fet es va 
obtenir la victòria més gran, que va ser l’organització mateixa 
del moviment veïnal, forjada aquells anys.

Aleshores es van posar les bases de tot el que vindria des-
prés. No s’hauria pogut guanyar cap batalla a partir de 1970 
sense una vertebració anterior dels que volien una ciutat mi-
llor. Una ciutat com la que tenim ara.



La recuperació de la ciutat 
a la transició
Joan Antoni Solans

Arquitecte i exdelegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Arxiu FAVB
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L’exposició de la FAVB ens mostra un conjunt de fets que 
han revolucionat la construcció de l’actual Barcelona. Els 

fets que aquí es relacionen han estat més importants per a la 
qualitat de vida dels seus ciutadans que moltes de les inter-
vencions promogudes posteriorment des de l’administració, 
malgrat que aquestes disposessin d’un major ressò mediàtic 
i en la majoria dels casos de molts més recursos financers. 
Unes intervencions que s’han centrat en la singularitat arqui-
tectònica per aconseguir la notorietat. La majoria d’aquestes 
intervencions, no obstant, no les han signat els bons arquitec-
tes del país que tenen absorbit dins seu el context i l’atmosfera 
de la ciutat, sinó que les han donat a fer a arquitectes forans, 
això sí, de privilegi graciós.

Si tenim en compte com es construïa i planificava la ciutat 
abans de la transició democràtica —els diaris i les revistes de 
l’època donaven compte insistent dels drames—, és evident 
que el canvi que es desprèn de l’exposició cal adscriure’l als 
moviments socials. Els que es generaren en els diferents bar-
ris de la ciutat a l’entorn de les reivindicacions urbanes que 
ocasio nava aquell procés abusiu.
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Eren les demandes que en matèria de dotacions socials i 
espais lliures públics calien per a una completa construcció 
de la ciutat i que no rebien cap mena d’atenció durant el rè-
gim polític anterior. De tot el sòl que ocupa la ciutat, a aque-
lla Barcelona li mancava completament la meitat del que als 
plànols és avui públic. Només a tall d’exemple, recordem el 
fracàs de les diferents administracions porciolistes per dotar 
d’escoles la ciutat i per treure de la circulació les anomenades 
«escoles de pis», a les quals es veien abocats a anar el 40% 
dels nens i nenes de Barcelona. Les escoles públiques i reli-
gioses només cobrien el 60% restant, i dins de les públiques 
(perquè surtin aquells números) hi hem de comptar les «ca-
ragoles prefabricades» i els vells tramvies que es feien servir 
d’escola pública. Cap dels plans especials que es van redactar 
per afectar el sòl que es necessitava per construir les noves 
escoles es va arribar a aprovar, ni tan sols a redactar: mai no 
se’n va iniciar el tràmit.

Aquest sentiment que vivien els moviments socials urbans 
de la ciutat no va impregnar només els barris, sinó també els 
periodistes dels diferents mitjans de comunicació, alguns pro-
fessionals de l’administració —en particular de l’urbanisme— 
i la societat en general. No va ser només un moviment que 
naixia a partir d’uns greuges concrets, sinó que s’incardinava 
en un moviment més general i profund del conjunt de Catalu-
nya per a la recuperació dels drets polítics i la llibertat.

El pla s’aprova

Quan a l’inici de la transició em van designar com a delegat 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, és evident que no 
era jo qui en principi anava per a aquell càrrec. I, si malgrat les 
fortes reticències dels constructors i promotors se’m va desig-
nar, va ser perquè havia estat el redactor tècnic del Pla General 
Metropolità i, per tant, van pensar: «ja que a aquell noi se’l co-
neix, que s’enfronti a la seva gestió». Però cal recordar també 
que si el mateix pla es va aprovar un 14 de juliol de 1976, quan 
ja havia esdevingut una qüestió d’Estat (no pas una altra presa 
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de la Bastilla), és perquè la situació que presentava el «pati», 
amb altres problemes més urgents i més grossos a la vista, 
impedia que s’adoptés la seva sepultura per no generar més 
bullit. Cal recordar que el pla va arribar a fer desplaçar a Bar-
celona el mateix primer ministre Arias Navarro per decidir què 
en feia, i que va demanar parer a les forces vives de la societat 
barcelonina. Malgrat el judici en contra d’aquestes, finalment 
el pla es va aprovar.

Quan vaig prendre possessió del càrrec el gener de 1977, 
amb la ciutat en flames, només vaig trobar adquirit dins del 
patrimoni municipal de sòl mitja Harry Walker, una hectàrea 
del solar de dues hectàrees que havia ocupat aquella empresa. 
Amb això havia de fer front a la interminable llista de deman-
des que formulaven les diferents associacions de veïns i els 
seus plans populars. l Barcelona no era aleshores, ni hauria de 
ser-ho ara com alguns s’han cregut després, una ciutat com 
Nova York, de la qual Benjamin Franklin havia dit que «dema-
naves la lluna i te la donaven». Dic això no per assenyalar-me 
cap mèrit personal, sinó perquè si la situació general no hagu-
és estat la que fou, en particular la de l’urbanisme (l’herència 
era la que era), no s’hauria pogut fer res.

Sense haver aprovat un pla que perseguia corregir-ho, 
l’Ajuntament no hagués estat legitimat per expropiar els sòls 
que van permetre respondre amb celeritat a les necessitats 
apuntades pels barris, i que el procés esdevingués especta-
cular (algun dia espero trobar el moment per descriure’l amb 
detall i amb la seva salsa). I és a partir d’aquests fets —als 
quals hi va ajudar enormement la gran crisi econòmica i polí-
tica del moment— que es va generar una altra forma diferent 
de construir la ciutat i es va repensar el paper que els nous 
edificis públics i el nou sistema d’espais lliures havien de com-
plir en l’estructuració de Barcelona. Ara que alguns parlen de 
l’esgotament del model Barcelona, els fets relatats en aquesta 
exposició ens haurien de fer pensar abastament.

Per encarar el canvi que li cal fer a la ciutat de cara al seu 
futur, d’entrada hem de revisar aquell pla metropolità, aquell 
que bloquen en general certs corifeus preclars, arquitectes 
agnòstics dels plans que amb les seves proclames amaguen 

Al gener de 1977 
la ciutat només 
havia adquirit dins 
del patrimoni una 
hectàrea de sòl.
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intencions ben diferents. Amb la punxada immobiliària, els 
resultats de les seves recents intervencions perduraran força 
temps buits i a la vista de tothom en senyal de la seva nul·la 
capacitat profètica de cap a on havia d’anar la ciutat al servei 
dels seus ciutadans.

No es pot seguir amb les anomenades «modificacions 
puntuals» de pla que un dia sí i un altre també es van aprovant 
des de 1999, i que res tenen a veure amb aquell document que, 
completament desfigurat i traït, mantenen «vigent».

La pitjor cosa de cara al futur de la ciutat és que les di-
ferents administracions anomenades d’esquerres no han fet 
les reserves de sòl per a equipaments públics que el pla els 
atorgava. Una inacció que s’ha acompanyat algunes vegades 
de requalificació d’aquells sòls per a usos lucratius, cosa que 
impedirà seguir la lògica sobre la qual es bastí la ciutat que a 
finals dels vuitanta i inicis dels anys noranta fou l’admiració 
urbanística del món.

Ara que s’ha aprovat inicialment, per part de la Generali-
tat, un pla territorial de l’àmbit metropolità no s’entén com no 
s’ha traslladat normativament, com es va fer aleshores, una 
fonamentada política de sòls a mig termini i en un traçat regu-
lador del conjunt del sistema urbà. Les propostes en curs han 
acabat, en canvi, en uns simples gomets adossats al nom de 
cadascun dels municipis que no fixen com serà el marc de joc 
per a la futura construcció de la ciutat.

Paguem cara la teoria defensada per aquells arquitectes (i 
seguida per la majoria dels polítics barcelonins) que, en sín-
tesi, ve a dir que la nostra ciutat, en no ser capital de l’Estat, 
cosa que ens hagués permès gaudir de les magnificents i mo-
numentals obres de la capitalitat, s’ha fet a través dels grans 
esdeveniments que hem organitzat, com foren l’Exposició Uni-
versal de 1888, l’Exposició Internacional de 1929, els Jocs Olím-
pics de 1992, i precisament, per culpa d’aquesta inadequada 
teoria, de l’artificiós invent del Fòrum Universal de les Cultures 
de 2004.

La pitjor cosa és 
que les diferents 

administracions no 
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atorgava.
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Entendre les causes

Ara que celebrem els 150 anys de l’aprovació del Pla Cerdà, 
hauríem de saber llegir que sense aquell pla, i la base social a la 
qual responia, la que descriu la seva monografia estadística de 
la classe obrera de Barcelona, el pla no hagués estat el que fou. 
Però, sobretot, hem de comprendre el conjunt de fets no pre-
cisament arquitectònics que expliquen que el pla s’aprovés i ti-
rés endavant: la revolta de 1867, la crisi de govern que va portar 
el general Prim a ser primer ministre, i el sexenni progressista 
que el va seguir fins a l’adveniment de la primera República.

Sense analitzar aquests fets no ens podríem explicar per 
què el Pla Cerdà es va executar aleshores i per què l’exèrcit es 
va deixar desmantellar les muralles —sobretot la Ciutadella— i 
substituir-les per les casernes que ens van arribar fins a la seva 
recent supressió per la Universitat Pompeu Fabra.

No va ser, com alguns expliquen per justificar el rebuig al 
pla, la vaga de deu anys dels propietaris de l’Eixample. Van 
ser tots aquells fets que van permetre que el doctor Robert fes 
allà l’exposició de 1888. No s’explicaria sense aquell difícil con-
text històric que el pla de Cerdà, encara que sobre el paper no 
contemplés el manteniment de la Ciutadella ni del Fort Pienc, 
fos executiu en tan poc temps. Tants plans plens de bones 
intencions resten dormint el somni dels justos en els calaixos 
de les administracions per manca de gestió urbanística pública 
mentre la realitat va descontrolada per altres viaranys i greus 
motivacions!

I així podríem anar-ho comprovant en els altres esdeveni-
ments que ens han venut com a singulars de la història urbana 
d’aquesta ciutat. Abans sempre hi va haver un pla gros i un 
context històric que hi va portar. Si analitzem sense autoenga-
nyar-nos per què el dictador Primo de Rivera va haver de portar 
a terme la seva particular Exposició Internacional de Barcelona 
de 1929, i a més ho va poder fer a Montjuïc, veurem que sense 
Cambó, el pla de Jaussely de 1911, Rubió i Bellver, l’arquitecte 
Amargós, Forestier i, sobretot, el projecte de Puig i Cadafalch 
per a la Mancomunitat de Catalunya incitat per Cambó, no hi 
hauria hagut l’Exposició Internacional d’Espanya el 1929. Una 
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exposició universal de Catalunya al món que per a alguns s’ha-
via d’esborrar del mapa.

Qui va tenir un pla per fer decaure les servituds militars de 
la muntanya i sobretot el pes dels propietaris de les innombra-
bles canteres de pedra que la poblaven fou en Cambó, a partir 
del pla Romulus. Cal recordar que el projecte inicial, el d’aquell 
article de La Veu de Catalunya amb el títol «A votar, per a l’ex-
posició universal!», es va anar empenyent per fases. Fou el 
mateix dia de Sant Jordi de 1923, mentre Puig com a president 
de la Mancomunitat inaugurava els pavellons d’Alfons XIII i de 
la reina Maria Cristina amb l’exposició de les indústries elèc-
triques, que el general donà el cop d’Estat per poder portar a 
terme una altra exposició universal diferent d’aquella de les 
quatre columnes. I que (tot sigui dit, amb intel·ligència i amb 
el pretext de fer espai per a la font màgica) van anar també mà-
gicament a terra l’any 1928, quan ja es llegia l’espectacularitat 
del nou projecte que evidentment ni arquitectònicament ni en 
la seva finalitat eren el d’en Puig i Cadafalch. El seu Palau de 
les Nacions donava pas al Palau Nacional i aquella exposició 
endolcia per a algunes classes socials la dictadura.

També sense les reivindicacions del Poblenou contra el Pla 
de la Ribera, el pla alternatiu de la «pera», de Manuel de Solà 
Morales, les afeccions d’aquells sòls pel pla metropolità i la 
compra de part d’aquells sòls durant la transició, tot marcant 
territori, no s’hauria pogut emplaçar la Vila Olímpica allà on 
es va situar, ni hagués pogut ser la primera peça que marqués 
com es devia obrir Barcelona al mar i recuperar les seves plat-
ges per a gaudi de la gent.

Un projecte general de ciutat

I així podríem anar seguint i comprovant que els esdeve-
niments que han marcat els grans salts urbans de la ciutat 
han anat precedits sempre de moments d’especial turbulèn-
cia i canvi social que han tingut la sort de trobar la resposta 
d’aquells documents de planejament generalment qualificats 
inicialment d’utòpics, però que són els que han deixat l’em-
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premta de gran calat per a una transformació social important 
de la ciutat. Una transformació que, com la d’aquesta exposi-
ció, és la que realment ha configurat la seva singular persona-
litat, al marge, no menys important, dels seus edificis. Però, 
ep!, d’uns edificis que s’han d’enquadrar dins d’un projecte 
general de ciutat.

Per tant, aquesta exposició és important no tant per recor-
dar el camí recorregut, sinó perquè aquells que cerquen un 
nou model per a la ciutat, que d’altra banda ningú ja no discu-
teix que és necessari, tinguin en compte a partir de què i des 
d’on cristal·litzen els nous models.

Però cal tenir preparats els documents que legitimin el nou 
procés si es vol ser operatius, quan la societat —com ha anat 
succeint periòdicament al llarg de la història i en llei de vida— 
digui prou a l’actual estat de coses.
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Es posible que, a partir de 1979, la ciudad depositara en sus 
sucesivos ayuntamientos más expectativas de las que el 

pragmatismo político permitía, porque lo cierto es que, a lo 
largo de esos cuarenta años, alcaldes y concejales han perdido 
valiosas ocasiones para hacer una ciudad mejor y que, durante 
ese tiempo, algunos sueños vecinales se han enfrentado a de-
cisiones municipales de difícil explicación. La Barcelona de hoy 
es la suma de aciertos y de errores, y el listado de los logros 
que la tenacidad ciudadana ha conseguido demuestra que la 
lucha vecinal no ha sido inútil y que sus reivindicaciones, en 
ocasiones ninguneadas por los representantes municipales, 
tampoco fueron baladís ni caprichosas.

Pero para entender el presente de la ciudad que pisamos 
y repartir con equidad culpas y elogios es necesario conocer 
cuáles han sido las batallas perdidas, y quizás se llegue a la 
conclusión de que Barcelona ha dejado por el camino oportu-
nidades que no se repetirán.

Al margen de desencuentros con el votante o desacuerdos 
en las prioridades, el irredento pecado de la administración 
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municipal ha sido plegarse con exceso a los cantos de sirena 
del sector inmobiliario y no atreverse a gobernar con la prio-
ridad absoluta de lograr, quizás a otro ritmo, una ciudad más 
acogedora para el ciudadano y más generosa con sus necesi-
dades. Hay muchas batallas perdidas en la lucha por la vivien-
da pública y esas derrotas han generado una situación que, 
entre otras consecuencias, ha tenido la expulsión de una gene-
ración de jóvenes abocados, en contra de sus deseos, a vivir 
fuera de Barcelona.

¿Se pudo incluir más vivienda social entre los proyectos 
olímpicos? ¿Debió el ayuntamiento forzar la construcción de 
pisos a bajo coste como torna de las muchas recalificaciones 
de dudosa legalidad que ha aprobado en los últimos años?

La normativa urbanística, materia 
moldeable

El Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 ha sido 
con excesiva frecuencia materia moldeable a las peticiones 
de constructores y empresas y la posterior Ley del Suelo ha 
facilitado que la normativa urbanística se adaptara a sus de-
seos. Algo así como «dígame usted lo que quiere y yo» —en 
este caso el ayuntamiento— «le modificaré las normas a su 
gusto». Los grandes promotores sabían que si adquirían suelo 
destinado a equipamientos o zona verde, a la corta o a la larga 
podrían jugar a cambiar cromos con los representantes muni-
cipales. Algunas empresas —Fecsa, Telefónica— han firmado 
convenios con el ayuntamiento que han ayudado a reducir sus 
déficits y, en otros, a engordar las ganancias.

Se han malvendido terrenos municipales que los barrios 
necesitaban —parte de los terrenos de Renfe Meridiana, insta-
laciones deportivas del antiguo estadio del Barça en les Corts, 
etc.—, y, a pesar de las proclamas ecologistas en periodos 
electorales, se ha evidenciado escasa sensibilidad medioam-
biental —tala de árboles, en Vallvidrera, el caprichito enológico 
del alcalde Clos en Can Calopa—.
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Enumerar las batallas perdidas y temer por el desenlace de 
las pendientes no es la ensoñación de un idealismo trasnocha-
do ni un ejercicio utópico, es el resultado del análisis pragmá-
tico de cualquier ciudadano que se patee la ciudad y guste de 
bucear en una realidad más allá de lo que le quieran hacer ver y 
pensar. ¿Es mejor la Barcelona de hoy que la de hace 40 años? 
Por supuesto, imperdonable sería que no lo fuera. ¿Podíamos 
los barceloneses tener una ciudad mejor? Rotundamente sí. 
Hubiera bastado con que, en algunas ocasiones, los construc-
tores no hubieran marcado el paso que debía seguir el urbanis-
mo y que los equipos de gobierno municipales hubieran tenido 
la valentía de rechazar lo que implicaban esas concesiones, 
fueran confesables o no.

Principales batallas perdidas del 
movimiento vecinal

Piscinas y Deportes. Equipamiento privado y derribo de Can 
Balash. La licencia obligaba a su rehabilitación.
Hotel Miramar. Propiedad pública, se convierte en hotel de 
lujo. Aumenta la edificabilidad.
Hotel Vela. Incumple la Ley de Costas, construido en espacio 
marítimo-terrestre.
Recalificación del estadio de Sarrià.
Collserola. Tala de árboles para ampliar la montaña rusa del 
Tibidabo y plantar la viña de Joan Clos en Can Calopa.
No cumplimiento de sentencias que obligan a derribar edifi-
cios o rebajar altura:
 Vallvidrera: dos edificios en la calle de la Ginestera.
 Penitents: calle Collserola, 53.
Sarrià: laboratorios Sandoz.
Nueva versión del Plan de la Ribera: En la Vila Olímpica del 
Poblenou no se construye vivienda social a pesar de que el 
compromiso fue destinar el 25%. Se recalifican zonas verdes 
a edificables.
Fòrum 2004. Gran inversión en edificios hoy vacíos, apenas 
utilizados.
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El Corte Inglés. Diversas irregularidades en algunos de sus 
edificios y adaptación de la normativa a las necesidades del 
promotor. Heron City se construye en suelo público (terrenos 
de Renfe Meridiana).
La ciudad judicial, entre Barcelona y l’Hospitalet.
Plan de Hoteles de 1989. Edificabilidad excesiva en suelo cali-
ficado de equipamientos.
Derribo de la editorial Sopena.
Can Serra convertida en decorado de cartón piedra.
Carrer Tarragona. Aumento del volumen de construcción.
Can Caralleu. Núñez y Navarro construye diez casas de lujo en 
zona verde.
Aumento de edificabilidad en la Colònia Castells, en les Corts.
Antigua finca de Sant Joan de Déu en la Diagonal, les Corts. El 
complejo comercial de l’Illa y hoteles se construyen en zona 
de equipamientos.
Expropiaciones injustas en Can Tunis.
Ampliación del Liceu.
Pla Caufec. Proyecto entre l’Hospitalet y Barcelona. El cons-
tructor Sanahuja consigue un incremento de la edificabilidad 
de más de 200.000 metros.
Tala de árboles: 200 pinos en Can Caralleu y un centenar en el 
camino de Vallvidrera.
Can Ricart: no se respeta la integridad de la finca.
Solar de los laboratorios Bayer (París-Viladomat). El construc-
tor Enric Reyna (inmobiliaria Amrey) adquiere un solar de uso 
industrial y consigue la recalificación para 350 viviendas priva-
das. A cambio cede 600 metros para jardines.
Venta propiedades municipales: dos fincas en el paseo del 
Born para vivienda privada.
Clínica Quirón. El ayuntamiento recalifica los terrenos de la 
avenida de la Mare de Déu de Montserrat para viviendas de 
alto standing. La nueva clínica se construye en un solar califi-
cado de equipamientos junto a la Ronda de Dalt.
Aumento de edificabilidad del edificio de la Telefónica en la 
avenida de Roma.
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Clínica Dexeus. Núñez y Navarro consigue la recalificación de 
los antiguos edificios del paseo de la Bonanova para construir 
pisos de lujo y un hotel.

Las luchas pendientes

Túnel de Horta.
Barça 2009: recalificación del Miniestadi.
Zoo Marítimo.
La perrera, a Montjuïc. Más cemento en la montaña.
El destino de Can Masdeu (Collserola).
Colegio de los Legionarios de Cristo en Collserola.
Una reciente lucha pendiente se ha saldado a favor de los ve-
cinos y de la ciudad: el hotel promovido por el Palau de la 
Música en solar calificado de equipamientos no se construirá.
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Hi ha moltes formes d’analitzar les lluites veïnals: com 
un moviment per promoure la participació i la ciutada-

nia, com un moviment democràtic, com un moviment gene-
rador d’identitat local... Totes són significatives i reflecteixen 
part d’una realitat complexa i plural. En aquestes línies propo-
sem d’aproximar-nos-hi amb una altra mirada: la d’una lluita 
orientada a frenar i transformar el poder que té el capital sobre 
l’organització social.

Moltes de les lluites veïnals han estat, també, moviments 
amb contingut anticapitalista en el sentit que han impulsat 
projectes i demandes que tenen com a objectiu alterar el mo-
del social que resulta dominant allà on el mercat capitalista 
funciona sense traves. Un rastre que es pot seguir en moltes 
de les lluites veïnals.

Lluita contra l’especulació

La via més directa d’aquest enfrontament d’interessos ha 
estat la lluita contra l’especulació i en defensa de l’espai públic. 
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El negoci immobiliari és la forma més simple de capitalisme 
urbà. Un model que, com sabem, és particularment important 
al nostre país i a la nostra ciutat. L’origen de moltes fortunes 
a la Barcelona de tots els temps. Particularment, a la Barcelo-
na de Porcioles de la qual neix l’actual moviment veïnal. Una 
ciutat pensada només a mida dels promotors i on la mobilit-
zació popular va ser clau en dos aspectes: obtenir terreny per 
a equipaments i espais verds (Barcelona és, després de París, 
la ciutat europea amb més alta densitat de població) i salvar 
alguns edificis singulars que estaven en tràmit de convertir-se 
en blocs edificats.

Alguna de les lluites més importants a molts barris, les 
que sovint van donar força al moviment, han tingut aquest eix 
d’acció: la casa Golferics, l’Alchemika, les mil i una lluites per 
zones verdes fins arribar a les mobilitzacions recents per Can 
Ricart, contra la requalificació del Camp Nou o la demanda de 
més equipaments a l’eix Sagrera-Sant Andreu. Cada cop que es 
dóna una reivindicació d’aquesta mena, l’objectiu és passar sòl 
(o edificis) per al lucre privat i destinar-los a fins públics. Mol-
tes de les victòries que s’inclouen en l’exposició dels quaranta 
anys tenen a veure amb aquesta qüestió.

No sempre hem guanyat (i potser sovint els promotors han 
estat massa ben recompensats per renunciar als seus projec-
tes), però sens dubte l’espai urbà de la ciutat hauria estat di-
ferent si el capital immobiliari no hagués estat impugnat en 
molts dels seus projectes.

Hi ha un camp, però, on aquesta lluita contra l’especula-
ció ha estat menys reeixida. En el tema de l’habitatge, del seu 
preu, del seu model de tinença, el resultat ha estat minso. 
Potser perquè mentre que és fàcil mobilitzar la gent per de-
fensar un territori per a ús públic, seguim veient l’habitatge 
com un bé mercantil «normal». I potser també perquè en 
molts barris han predominat prejudicis contra l’habitatge pú-
blic, presentats sovint com a guetos indesitjables. La lluita 
contra l’assetjament immobiliari és, en canvi, una iniciativa 
que comença a quallar.
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Els costos socials de les empreses

Un segon camp d’enfrontament ha estat orientat a reduir o 
eliminar els costos socials generats per les empreses. L’objec-
tiu de la rendibilitat sovint passa per ignorar els costos socials 
que genera la seva activitat en formes diverses: contaminació 
de tota mena, malalties professionals, ocupació de l’espai pú-
blic, etc. Una part de les respostes veïnals ha anat a eliminar 
aquests costos socials.

Sens dubte aquí hi podem situar un ampli ventall d’expe-
riències, d’importància diversa. Els primers anys van sovinte-
jar lluites contra la contaminació que generaven determinades 
fàbriques (el mateix Ateneu Popular de Nou Barris té el seu 
origen en la lluita contra una planta asfàltica contaminant), si 
bé el procés de desindustrialització que ha experimentat la ciu-
tat ha reduït molt la importància d’aquestes qüestions. S’ha 
mantingut, però, una intensa activitat reivindicativa davant de 
les molèsties causades per petites empreses de serveis (bars, 
discoteques, tallers) que, també a petita escala, generen cos-
tos socials d’aquesta mena.

És, però, una qüestió que mai no acaba de desaparèixer. És, 
per exemple, l’element central de la lluita contra les antenes 
de telefonia mòbil present en diversos barris de la ciutat. Una 
lluita on, a part dels possibles efectes per a la salut que puguin 
generar les antenes, estem descobrint els impactes que té per 
a l’estructura d’alguns edificis i, sobretot, la prepotència de les 
empreses del sector, una actuació que posa en perill el bé pú-
blic de la igualtat davant la llei. De la mateixa forma que les 
reaccions davant dels impactes negatius que genera el turis-
me en algunes zones (sorolls, aglomeració, desertització dels 
serveis de proximitat...) ens pot conduir a generar propostes 
orien tades a limitar aquests efectes. Quasi sempre que regu-
lem, retallem beneficis i millorem el benestar social.

En alguns casos, la lluita contra els costos socials conté a 
la vegada propostes de model alternatiu. Aquest és el cas de 
la demanda constant, a la vegada, de polítiques de pacifica-
ció del trànsit (semàfors, dissenys urbanístics de carrers...) i 
de promoció del transport col·lectiu. O és també el cas de la 
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lluita de l’aigua, on el replantejament del sistema impositiu 
va posar en la pista de les polítiques d’estalvi dels consums. 
No es tracta ni de propostes acabades ni, sovint, exemptes 
de contradiccions (especialment en el cas del cotxe), però 
que en bona mesura apunten a formes diferents d’organitzar 
la vida social.

Demanda de drets socials

La tercera via és la demanda de drets socials. De provi sions 
públiques de béns i serveis que no passen pel mercat, que 
obtenim com a ciutadans. Encara que insuficient, l’expansió 
d’aquests drets ha estat important si la comparem amb la que 
hi havia quaranta anys enrere. Espanya era un país quasi sen-
se impostos i sense drets. Possiblement, l’efecte històric més 
important del moviment ciutadà de la transició va ser situar 
l’esfera dels drets socials bàsics (sanitat, ensenyament...) en 
l’agenda política. I hem seguit insistint en l’ampliació de drets 
i en la defensa de la provisió pública.

Perquè l’experiència mostra que allà on no hi ha drets so-
cials universals, no hi ha ciutadania possible. I que la gestió 
privada genera sovint efectes d’exclusió social. Quan els es-
tudiosos de fora estudien el nostre país, una de les coses que 
més xoca és l’expansió que ha tingut el sector públic en anys 
de predomini del neoliberalisme. Aquesta evolució contradic-
tòria no hauria estat possible sense l’existència d’una sostin-
guda mobilització social en demanda de drets. I el moviment 
veïnal ha jugat sovint un paper central en aquesta iniciativa.

Persones amb poc poder social

Hi ha, per últim, una dimensió que no s’ha de passar per 
alt. A banda de les reivindicacions, el moviment veïnal ha fet 
una altra cosa més important. Ha ajudat a convertir persones 
sense drets i sense reconeixement d’agents públics («les pro-
ductores i mestresses de casa» del franquisme) en persones 
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amb protagonisme social, amb capacitat d’autoorganització, 
de producció cultural autònoma.

El moviment veïnal ha estat, i segueix sent, el moviment 
de persones amb poc poder social. No és casualitat que en 
els inicis les lluites emblemàtiques es donessin a zones com 
Nou Barris, el Carmel, el Casc Antic, la Zona Franca... llocs on 
viu molta gent sense recursos per satisfer les seves necessitats 
per via mercantil. I que en la seva lluita ha estat capaç de crear 
organització i teixit social. Tot el contrari del model que ens 
volen imposar des de l’insistent discurs publicitari de la com-
petitivitat, l’individualisme i l’anomia social. Generar socie tat 
és l’única possibilitat que tenim per construir un món més de-
sitjable i just.
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America Sánchez, portada del número 69 de Carrer
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Aquesta exposició, número especial del Carrer i llibre de la 
col·lecció Quaderns de Carrer, cobreixen quaranta anys de 

lluites urbanes, i s’han organitzat en coordinació amb la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRA-
VM). Es tracta d’una ocasió privilegiada per estudiar la relació 
dialèctica que s’ha anat donant entre les associacions veïnals 
i l’Ajuntament de Barcelona, comprovant com aquestes s’han 
anant transformant, i comparant Barcelona i Madrid.

El procés que volem analitzar en aquest text és l’estreta re-
lació, en la major part dels períodes, entre les reivindicacions 
ciutadanes i el model de ciutat que es va desenvolupant.

Pel que fa a la construcció del model Barcelona s’ha de tenir 
en compte que, més enllà del punt de vista oficial i propagan-
dístic de l’Ajuntament, en la seva contínua evolució han tingut 
sempre un paper molt rellevant les reivindicacions i propostes 
fetes des dels moviments dels barris. S’ha de destacar que, 
a Barcelona, els moviments veïnals no solament van nodrir 
de dirigents els ajuntaments democràtics, sinó que també han 
estat la base essencial per articular una societat civil forta i con-
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temporània: van ser la base de la construcció territorial d’allò 
social. I avui, tot i els canvis a les xarxes socials, Barcelona 
segueix sent una ciutat ben articulada.

¿Què entenem per «model Barcelona»? Ho podem sintetit-
zar com una realitat física que s’ha anat escenificant i definint 
com a resultat d’unes relacions diverses entre ciutadania (ex-
pressada en moviments, associacions, plataformes, represen-
tants de l’opinió pública); les persones a càrrec de la gestió 
pública de la ciutat; i els diversos grups d’interessos financers, 
inversors i empreses privades de gran capital, emmarcats dins 
de la confusament anomenada «societat civil», amb interes-
sos a la ciutat. Aquest model s’ha anat definint a mesura que 
s’ha anat realitzant; i amb la realitat s’ha construït un discurs 
que ha tingut la capacitat de difondre’s vers a d’altres ciutats.

Per exemple, l’opció del model Barcelona, a principis dels 
anys vuitanta, va ser millorar i oferir nou espai públic. Una anà-
lisi de les reivindicacions veïnals durant els anys setanta, que 
podem extreure del llibre Barcelona i els seus moviments socials 
urbans (1998) de Miquel Domingo Clota i Maria Rosa Bonet i 
Casas, ens mostra que la millora de l’espai públic era una de 
les reivindicacions més recurrents de les associacions de ve-
ïns. De tota manera, aquesta reivindicació, que coincideix amb 
les obres més divulgades i convertides en emblemàtiques del 
període democràtic, i tal com s’està estudiant en el projecte de 
recerca Arxiu documental per a una revisió crítica del Model 
Barcelona (ETSAB-UPC), anava acompanyada d’altres reivindi-
cacions, moltes d’elles encapçalades per les vocalies de dones, 
que insistien en d’altres àmbits, com la millora dels equipa-
ments per a la vida quotidiana, el transport públic i la qualitat 
de l’habitatge. Si la major part de reivindicacions es van anar 
responent lentament, el cas de l’habitatge ha romàs pendent. 
Hem de tenir en compte que fins a la promulgació de la Llei 
Boyer (Real Decreto 2/1985), els lloguers eren drets adquirits 
per a tota la vida. I si a Barcelona gairebé no s’ha fet habitatge 
social, en canvi, a Madrid, malgrat estar en eixamples de tra-
çat urbà deplorable (els PAU), s’ha construït molt habitatge 
de promoció pública (a més de privat) per part de la EMVS 
(Empresa Municipal de Vivienda y Suelo).
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En tot aquest procés no es pot oblidar que un dels motors 
essencials de les millores socials són els moviments socials 
urbans. A les ciutats catalanes, darrere de cada parc que es 
crea, equipament que es construeix o conjunt patrimonial que 
se salva hi ha, generalment, un moviment veïnal que ho va 
assenyalar i reivindicar. En el cas de la regió de Madrid, darrere 
de cada centre de salut que s’aixeca, hospital públic que no es 
privatitza, parada de metro que s’inaugura o camp de golf que 
es frena perquè no s’apropiï de les reserves ecològiques, hi ha 
una mobilització veïnal que ho ha exigit, a vegades de manera 
contundent i després d’un accident greu.

I cada un d’aquests casos demostra que el resultat final 
no acostuma a ser ni tal com es va projectar, sense haver tin-
gut en compte el veïnat i el context, però tampoc no ha estat 
tal i com van somniar i reclamar els seus habitants. En cada 
cas hi ha hagut un procés de pugna i negociació, de revisió i 
transformació de projectes, que ha portat a resultats híbrids, 
en els quals cap de les parts es pot apuntar victòries o derrotes 
rotundes. El resultat físic visible de la ciutat és un reflex de 
les pugnes i dialèctiques entre allò social i els interessos del 
capital, regulats pels instruments de l’urbanisme i de la gestió, 
que planifica, posa límits i ha d’intentar que les plusvàlues re-
verteixin en el bé comú.

En tot aquest procés, el poder tendeix a rentar i blanque-
jar la memòria, a minimitzar aquest actors urbans, construint 
una història falsa, que porta, per exemple, a presentar avui una 
Barcelona burgesa del Modernisme, de la que s’ha esborrat 
la memòria industrial i obrera dels barris que la van fer possi-
ble, com si l’arquitectura dels propietaris hagués sortit d’una 
riquesa innata, heretada o nobiliària, en definitiva, com si fos 
«natural» i no resultat de l’explotació.

En aquest sentit, és ben palesa la dificultat dels represen-
tants i tècnics municipals per explicar els equipaments i espais 
més populars i utilitzats per les persones, com les bibliote-
ques, intervencions a barris com el Parc Central de Nou Barris, 
llocs com el centre cívic i mercat de Fort Pienc, o els jardins 
als interiors de les illes de l’Eixample. La tendència i la inèrcia 
dominant porta a seguir explicant les grans obres de les grans 
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estrelles, el Fòrum 2004, els objectes aïllats a la plaça de les 
Glòries o les promocions singulars del Consorci de la Zona 
Franca o de Barcelona Regional, com si fer equipaments i es-
pais pensats per a la ciutadania no fos prou important.

Sense oblidar les lluites per la defensa dels llocs de treball, 
una part ben representativa de les lluites urbanes ha pres com 
a motiu la defensa del patrimoni arquitectònic, que és present 
totalment en el 40% i parcialment en un 20% de les 100 ac-
cions veïnals referides a l’exposició, amb lluites que van des 
de salvar la Casa Golferichs a mitjan anys setanta, fins a la re-
cent plataforma Salvem Can Ricart al Poblenou. I no és menor 
l’interès per salvar el patrimoni vegetal, present en un 10% de 
casos (paisatges, parcs amenaçats per la construcció d’un pàr-
quing municipal, arbres centenaris, etc.). En el cas de Madrid 
destaca també la defensa dels valors mediambientals, com la 
lluita pel barri de la Dehesa o per la salvaguarda de la Casa de 
Campo; i a Barcelona en la defensa del Parc de Collserola o 
el de la Maternitat. Per tant, no només hi ha hagut exemples 
de la defensa d’un patrimoni arquitectònic al qual sempre els 
veïns hi han adjudicat nous usos necessaris, sinó també del 
patrimoni vegetal.

El repàs a les dues ciutats ens demostra com són de dife-
rents. Madrid és molt més capital, òbviament, amb els seus 
passeigs, edificis públics i museus. És una ciutat d’una po-
tència inusual, que concentra quatre capitalitats: regne, estat, 
comunitat autònoma i ciutat. Però les seves perifèries estan 
conformades per la dualització de la ciutat global: al nord i 
l’oest hi ha les àrees residencials per a rics, algunes vegades 
en urbanitzacions tancades; i al sud i l’est estan els barris i 
municipis pobres, amb totes las instal·lacions que ningú no 
vol: centrals tèrmiques, abocadors, graveres, cimenteres, de-
puradores i incineradores. Per aquestes raons es va formar el 
Movimiento por la Dignidad del Sur.

Al mateix temps que la societat ha anat evolucionat i els 
conflictes s’han anat tornant més complexos, especialment 
des de finals dels anys noranta, han anat apareixent grups i 
plataformes en relació a qüestions concretes. En alguns casos 
perllongant les lluites progressistes del moviment veïnal; com 
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a la Barceloneta, amb la creació de l’Associació de Veïns de 
l’Òstia, més crítica, irreductible i combativa, que sorgeix per 
contrarestar la posició més propera als interessos municipals 
i especulatius d’una part de l’associació «oficial». En d’altres, 
adoptant postures més radicals de crítica antisistema —com 
els anti-22@— o creant xarxes per defensar el dret a l’accés a 
l’habitatge, com V de vivienda, o autoorganitzant-se, com els 
damnificats per les hipoteques. També han proliferat les pla-
taformes que rebutgen la instal·lació de certs equipaments o 
infraestructures. Entre elles, una de les lluites més destacades 
és el reclam que l’AVE no passi per l’Eixample i al costat de la 
Sagrada Família.

Per tant, una societat cada cop més complexa i diversa, 
en tots els sentits, ha comportat un augment de la diversitat 
i adscripció ideològica dels moviments socials urbans. I, en 
definitiva, aquestes dues exposicions coordinades han servit 
per recuperar una memòria urbana silenciada i per reclamar 
l’actualitat d’aquests moviments i de les seves accions; unes 
mobilitzacions que són la clau perquè en el futur se superi, 
amb democràcia autèntica i participació ciutadana, l’abisme 
creixent entre unes institucions closes dins els seus palaus de 
cristall i miralls, que prioritzen la cultura de l’espectacle, i la re-
alitat laboriosa i difícil de la vida quotidiana, que té a veure amb 
la cultura de l’experiència, sense la qual no es pot construir ni 
ciutats ni societats.
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Fa quaranta anys els homes i les dones que van crear les pri-
meres associacions veïnals a la fi del franquisme van haver 

de reinventar les pràctiques democràtiques que el règim havia 
abolit. Però, en el cas de les dones, a més a més ens vam haver 
de reinventar a nosaltres mateixes.

Les associacions veïnals, les vocalies de dones, els espais 
generats dins del moviment feminista, van ser escenaris clau 
d’aquest procés d’emancipació. L’aportació cabdal de les do-
nes al moviment veïnal és encara una història no visibilitzada 
ni reconeguda. Però és essencial la seva recuperació. Les do-
nes dels anys setanta no teníem referents en la història associ-
ativa d’altres dones de les generacions anteriors i vam haver de 
reconstruir-los a partir de les experiències d’abans de la Guerra 
Civil. La història dels moviments de dones durant el franquis-
me i la transició, les seves resistències, les seves estratègies, 
ens han d’ajudar a reconstruir referents i genealogies de re-
bel·lia femenina.
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Dones al moviment veïnal

La vida de les dones en els barris de la perifèria, sorgits dels 
moviments migratoris del «desarrollismo» dels anys cinquan-
ta, era extremadament dura. Moltes d’elles treballaven en fàbri-
ques, en el servei domèstic, havien de recórrer grans distàncies 
per anar a treballar i quan tornaven a casa encara els quedava 
fer feines com anar a cercar aigua a la font, desplaçar-se a com-
prar a barris propers o altres zones de la barriada i afrontar les 
tasques domèstiques. En aquestes condicions, les primeres 
lluites veïnals són pels temes bàsics, una escola, un semàfor, 
un centre de salut, i les dones hi tenen un protagonisme clau.

Existeix un contrast entre la presència de les dones a les 
associacions veïnals i la seva baixa visibilitat, com existeix una 
contradicció entre la presència massiva a les mobilitzacions 
i la baixa representació en els llocs de decisió de les associa-
cions veïnals i en els càrrecs públics. Aquesta invisibilitat s’ha 
d’interpretar en clau de relacions de gènere. La manca de reco-
neixement del treball dut a terme per les dones, la seva dedica-
ció a tasques d’infraestructura i de manteniment (tresoreres, 
secretàries) o bé a les vocalies més centrades en les reivindi-
cacions de serveis a les persones (escoles, escoles bressol, sa-
nitat, etc.), es deu a les estructures androcèntriques que supo-
sen una divisió del treball i a la divisió dels espais entre públics 
(per als homes) i privats (per a les dones).

Una dicotomia que el moviment feminista dels anys setan-
ta va afrontar radicalment al crit d’«allò personal és polític». El 
paper de les dones en la cura a les persones permet compren-
dre la sensibilitat a l’hora de detectar aquelles mancances que 
tenien a veure amb els problemes de la vida quotidiana de les 
persones i també com, en fer servir els itineraris habituals de 
la cura pel barri, generaven xarxes. Tasques com la recollida de 
signatures o donar publicitat a les convocatòries es podien dur 
a terme mentre es passava pel mercat o s’acompanyava els 
infants a l’escola.

Això no exclou que moltes dones participessin en accions 
radicals com les manifestacions, els talls sistemàtics de carrers 
per reivindicar semàfors, el segrest d’autobusos o les ocupa-
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cions i tancaments. En moltes ocasions aquestes accions esta-
ven protagonitzades gairebé en exclusiva per les dones.

Quan el 1979, amb les primeres eleccions democràtiques, 
va haver-hi una forta cooptació de quadres (majoritàriament 
de quadres masculins), les associacions van perdre efectius 
claus i es considera l’inici de l’etapa de la crisi que es perllonga 
fins a finals dels vuitanta. Aleshores moltes associacions van 
romandre obertes gràcies a un nucli d’activistes homes i de la 
tasca fonamental de les dones. Tant és així que algú, de forma 
una mica agosarada, va afirmar que el moviment veïnal era un 
«matriarcat».

Vocalies de dones

El franquisme va dur a terme una acció sistemàtica d’involu-
ció, en relació a la República, respecte dels drets de tota mena. 
La declaració de 1975 com a Any Internacional de la Dona per 
Nacions Unides va donar l’ocasió perquè organitzacions de do-
nes com les agrupades al Movimiento Democrático de Mujeres 
o a algunes Associacions de Mestresses de Casa de caràcter 
progressista, junt amb organitzacions incipients del moviment 
feminista, plantegessin el debat sobre els drets de les dones.

Quan el maig de 1976 es duen a terme a Barcelona les 
Jornades Catalanes de la Dona, ja hi havia vocalies de dones 
treballant com a tals a diverses entitats veïnals. Sota diverses 
denominacions, vint-i-sis col·lectius de dones vinculats a as-
sociacions veïnals de Barcelona van participar a les Jornades.

Les vocalies de dones van ocupar un espai clau en la inter-
secció entre dos dels grans moviments de la transició, el movi-
ment feminista, que formava part de la Coordinadora Feminista, 
i el moviment veïnal. Sovint van rebre crítiques del primer en no 
ser considerades prou feministes per pertànyer a una organit-
zació mixta i defensar reformes vinculades al paper tradicional 
com a cuidadores. També van tenir friccions amb el moviment 
veïnal pel fet de defensar un model de vocalies formades exclu-
sivament per dones i amb un funcionament autònom, amb una 
agenda pròpia (que donava prioritat als equipaments i serveis 
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als barris) i una agenda compartida amb el moviment feminis-
ta i no sempre coincident amb la de les associacions veïnals.

En aquests conflictes es van combinar tant elements de gè-
nere com el model de trànsit cap a una societat democràtica 
que cada partit defensava. En ocasions el conflicte es va saldar 
amb la sortida de la vocalia de l’associació de veïns per formar 
una entitat pròpia.

Les campanyes que va dur a terme el moviment feminista i 
que van ser també assumides per les vocalies van ser nombro-
ses i s’articulaven sobre dos eixos: la recuperació de drets de-
mocràtics i la sexualitat, per tant, el dret al propi cos. Entre les 
campanyes de recuperació de drets democràtics que correspo-
nen a la primera etapa i en les quals les vocalies hi van jugar un 
paper molt actiu, trobem les campanyes per la despenalització 
de l’adulteri, pel divorci o de l’amnistia per a les dones.

L’amnistia va permetre la sortida de la presó de les dones 
i els homes detinguts per raons polítiques, però el moviment 
feminista anava més enllà i reclamava que també sortissin les 
dones condemnades per delictes específics de la dona: adulte-
ri, avortament o prostitució.

La sexualitat va agafar de seguida una posició central en la 
vida dels grups de la Coordinadora i en l’agenda de les voca-
lies. De les diverses reivindicacions vinculades a la defensa del 
dret al propi cos, dues mereixen una consideració especial: la 
campanya pels centres de plànning i la que reivindicava el dret 
a l’avortament lliure i gratuït. El treball de les vocalies, com el de 
la resta dels grups de la Coordinadora Feminista, va suposar un 
debat tant en profunditat sobre la sexualitat, una revisió de les 
pràctiques i dels sentiments, de les relacions i de la construcció 
del propi desig, que en molts aspectes podríem dir que les do-
nes es van reconèixer i es van reinventar col·lectivament.

Les vocalies de dones van dur a terme, en un context on 
l’avortament era il·legal, permanències en què es donaven 
adreces de llocs on anar a avortar. Cada setmana s’aplegaven 
quaranta, seixanta dones que havien d’anar a Londres, Amster-
dam o Avinyó. Aquesta va ser una de les més genuïnes pràc-
tiques de desobediència civil que formen part de la història 
feminista i veïnal.
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Ciutats humanes 
i crítiques amb el poder

Ignasi Riera
Escriptor

Reproducció d’una obra d’Antoni Tàpies, portada del número 60 de Carrer
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Fills forçats del franquisme, com ens recordava Montserrat 
Roig, hem estat sotmesos al mecanisme pervers de totes 

les dictadures: la por, multiplicada per l’aïllament, la repressió 
policial i judicial, d’una banda, i la mediàtica, d’una altra. Amb 
un missatge permanent i clar: «sou del tot impotents; només 
el Poder té dret a dictar lleis i a dissenyar futurs».

El 1974, a l’editorial Laia, on jo treballava, va aparèixer en 
format de llibre un estudi col·lectiu de la revista CAU: La Bar-
celona de Porcioles, de Josep M. Alibés, Eugeni Giral, Rafael 
Pradas, Salvador Tarragó, Manuel Campo Vidal i Josep M. 
Huer tas. Va ser el primer balanç sistemàtic sobre els desastres 
encadenats contra Barcelona de Josep M. de Porcioles, alcalde 
de la ciutat entre els anys 1957 i 1973.

Els alemanys que visitaven Picasso als anys seixanta, quan 
deien al pintor, tot contemplant el Gernika, «quin quadre tan 
genial, Mestre», Picasso responia: «són vostès qui l’han fet». 
Podríem aplicar la frase a Porcioles, injustament afalagat més 
tard per representants electes: va ser ell el símbol de la majoria 
de disfuncions que encara avui arrossega la Barcelona Gran: la 
ciutat estricta i el seu entorn metropolità.
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Ens associem per necessitat: no per discursos bells sinó 
quan ens adonem dels efectes de l’aluminosi o quan, a Corne-
llà, el 1971, diem prou a les inundacions històriques del riu Llo-
bregat. O quan volem salvar un parc, un espai verd. O quan vo-
lem denunciar la marginació de barris sencers de la ciutat que, 
d’altra banda, es proclama olímpica. (Un editor amic, abans 
dels Jocs del 92, em va proposar un llibre més sobre Barcelona. 
Vaig consultar la quarantena de llibres que hi havia sobre el 
Cap-i-Casal de Catalunya. I a gairebé cap d’ells —amb l’excep-
ció, potser, de Barcelones de Manuel Vázquez Montalbán, de 
Barcelona, adónde vas?, d’Eduard Moreno i de les monografies 
de Josep M. Huertas i de Jaume Fabre— es parlava de les pe-
rifèries de la ciutat, de molts dels barris que jo coneixia, com 
ara la Verneda, Ciutat Meridiana, els barris que limitaven amb 
l’Hospitalet i un llarg etcètera. I per això vaig acabar publicant 
Off Barcelona, sobre l’entorn de la ciutat afalagada però, com 
havia de denunciar més tard Manuel Delgado, «mentidera»).

Reserva pedagògica de la ciutat

Les associacions de veïns ens han ensenyat, en tot cas, geo-
grafia i història de Barcelona. Si Kant deia que les coordenades 
temps-espai eren condicions de possibilitat per a tot coneixe-
ment, les associacions de veïns han estat les nostres escoles 
kantianes. Ningú com els seus membres més actius coneixen, 
com demanava Cirici Pellicer, Barcelona, pam a pam. I ningú 
com els que componen aquest col·lectiu sap qui viu, i des de 
quan, a cada carrer de la ciutat. ¿Us adoneu que a les AAVV hi 
ha representació solvent dels diferents accents i orígens que 
conformen una ciutat com Barcelona, «la gran encisera» dels 
poetes, però també la madrastra dolenta dels contes que es 
cruspeix els seus fills... i els remata a impostos?

En tot cas, jo atorgaria la medalla d’or de la pedagogia viva 
a les associacions de veïns, en el sentit que donava el pedagog 
italià Mario Lodi, molt vinculat a les Escoles d’Estiu de Rosa 
Sensat, a l’ensenyament. Al seu llibre Il paese sbagliato, que 
van traduir, crec que erròniament, com El país errado, explica 
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l’experiència escolar del poble italià de Vho. Quan el mestre 
demana als seus alumnes que dibuixin, a tall de guia per a visi-
tants, la totalitat del poble... se n’adona que ni els que hi viuen 
cada dia saben com és. I és quan decideix que dedicaran tot el 
curs, des de totes les matèries del programa escolar, a estudiar 
Vho. Els resultats són espectaculars. Quan vaig presentar el 
llibre, i d’això ja fa més de vint anys!, vaig fer una referència a 
les AAVV, qualificant-les de «reserva pedagògica» de la ciutat.

Draps bruts

Quan ens convertíem tots en carn de llista electoral, al 
1979, abans de les primeres eleccions municipals, va haver-hi 
més d’un episodi de tensions entre militants de l’associacio-
nisme, en general, i veïnal, en particular, i els càrrecs polítics 
electes. Molts dels elegits (ep!, no per la ciutadania, que és un 
tòpic que fa patxoca, sinó pels partits amb opcions d’aconse-
guir bons resultats) havíem de fer allò que havíem reivindicat 
als poders municipals anteriors. I massa cops no teníem ni 
recursos, ni saviesa, ni suport popular per aconseguir-ho. I 
una part dels que es quedaven a les associacions, sentien la 
frustració de la nostra ineficàcia. Més d’un cop ens acusaven 
de traïdors. Us confesso que és un tema que m’ha fet patir, i 
molt! I si sempre ens queda el recurs de mirar cap al cel (els 
dies de poca contaminació, naturalment)... tant de bo la re-
flexió col·lectiva d’aquests dies ens ajudés a netejar en públic 
frustracions i roba bruta, si volem fer net i consolidar un front 
indispensable, que els temps no són ni seran benèvols.

Ah! I ja que no el tenim entre nosaltres, el millor homenat-
ge que podríem retre a Josep M. Huertas és garantir que es 
reeditin els seus llibres sobre obrers de Catalunya i sobre els 
barris de la ciutat, amb tots els apèndixs necessaris per actua-
litzar-los: són un patrimoni valuós que no podem, de cap de 
les maneres, malversar.

Vaig acabant perquè els responsables de Carrer, gent com 
cal, m’han marcat les lletres i els espais que em destinen. 
Aprofito els que em queden per dir que les AAVV han fet més 
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humanes les ciutats i els pobles. D’una banda. De l’altra, que 
gràcies a l’associacionisme, naturalment de franc, ens hem 
tornat més persones i més crítics amb poders ensuperbits i 
sense escletxes. Paraula de madrileny!



Com ens ho fem, va?
David Fernández

Periodista

Arxiu FAVB
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Les relacions entre moviments socials, alternativitat sociopo-
lítica i moviment veïnal traginen encara per camins inexplo-

rats, acumulant experiències concretes passades, vàlides i vali-
dades, però passant també per desconnexions múltiples mas-
sa sovintejades. Aquesta constatació és, alhora, una bona notí-
cia i un debat irresolt, que arrossega un cert deix d’ineficiència 
en les lluites socials barrejat amb certes dificultats insondables 
de generar sinergies de complicitat i suport mutu entre les dis-
sidències que es donen a la ciutat.

Potser aquesta mancança i aquesta debilitat la podria re-
soldre el temps polític que vivim, qui sap. Perquè s’albira avui  
—en un context de desencís, desencant i decepció social— 
com una potencialitat més que necessària, com una aposta 
per una repolitització urgent de la res pública i com una sabia 
nova per dinamitzar noves xarxes socials nascudes del males-
tar, del desconcert i de l’emergència de noves i velles neces-
sitats socials. Xarxes que podrien aplegar de nou interessos 
col·lectius, pràctiques consensuades i projectes comuns.
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El fons és clar, però les formes són encara variables i in-
certes. En un moment on la ciutat, i el dret a una ciutat on 
capiguem totes i tots, sembla entrar en un bucle regressiu, en 
una nova espiral de petites lluites concretes, sovint aïllades i, 
tanmateix, amb massa denominadors comuns.

¿On són els anomenats «moviments socials» avui, i amb 
quin grau d’implicació, en la tupinada del Barça, en la polèmi-
ca teledirigida a l’entorn del Baluard del Raval, en la persecució 
obscena de les treballadors sexuals del Raval? ¿Què ens ha 
fallat els darrers anys per treure el múscul social d’un teixit 
associatiu que, encara que es presenti oficialment fragilitzat, 
minimitzat i silenciat, existeix encara?

D’una part del darrer cicle de lluites a Barcelona, particular-
ment de les experiències dels anomenats moviments socials 
alternatius (okupació, insubmissió, feminisme autònom, con-
trainformació, economia social, entre d’altres) que van apostar 
fort per una vindicada i motivada opció outsider, han quedat 
també xarxes, inquietuds, projectes i potencials. Però ¿com en 
fem una bona coctelera que no ens dispersi? És a dir, ¿què 
construïm? ¿I com? ¿Xarxa entreteixida de dissidències per l’al-
tra ciutat possible o compartiments estancs aïllats? ¿Qui o què 
ens aïlla? ¿Ens autoaïllem?

Un diria que, en la deriva italiana que per moments sembla 
dur-nos cap a l’òpera bufa de la democràcia berlusconiana, allò 
que més cal ara és respecte i seguir creient i insistint en nosal-
tres mateixes. En l’anonimat de la col·lectivitat.

Centenars de veïnes i veïns encara reivindiquen amb tos-
suderia aquesta condició i segueixen obrint portes i balcons 
per poder modificar i transformar les condicions de les nostres 
vides quotidianes. Si mirem enrere, per mirar endavant, allà 
rau l’esperança. On ha arrelat sempre: en nosaltres mateixes. 
Quaranta anys acumulats després tornen a demostrar, com a 
memòria d’un futur anterior, que les coses poden ser diferents. 
Que hi ha hagut derrotes i victòries. Al passat li calen portes 
i finestres obertes per revisitar-lo i aprendre o correm el risc 
d’estancar-nos. Al futur també.

Enmig, experiències recents i fèrtils de cooperació social 
i suport mutu: la FAVB donant aixopluc al moviment okupa 
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després del desallotjament del cinema Princesa en el festival al 
Mercat del Born amb Lluís Llach. ¿Remember revolution?

En Manel Andreu fent de coordinador i enllaç a un impro-
visat CECOR al Sot del Migdia, en un multitudinari concert de 
40.000 persones: fent, diguem-ho així, de director d’orquestra 
de 18 col·lectius alternatius que autorganitzaven, el 2002, les 
resistències a l’Europa del Capital i la Guerra.

Aleshores, ¿on és la cruïlla que ens entrecreua, el paraigua 
que ens aixopluga més i millor, el vèrtex invisible que projecta 
la potencialitat del moviment veïnal («clàssic», amb permís) 
entreteixit amb els nous moviments socials emergents?

L’altra ciutat

Si hi ha una imatge retinguda al tàlem de la memòria que 
condensa aquesta potència de l’esforç comú compartit i d’unes 
relacions horitzontals de respecte mutu, el més adient és re-
metre’s i traslladar-se a l’Audiència Pública sobre les Orde-
nances del Civisme del desembre de 2005. Ple de gom a gom 
el Saló de Cent, ganes de debat crític, voluntat de dissidència 
social i teixit social entrellaçat: de la FAVB als skaters, passant 
per les entitats implicades en la lluita contra l’exclusió social, la 
veu dels okupes, les «nostres putes tristes» (amb perdó) o les 
festes alternatives. La ciutat invisible d’Italo Calvino prenent la 
paraula. Allò era l’altra ciutat, que treballa lluny dels focus, les 
sales de premsa i els gabinets oficials.

La sal de la terra d’una Barcelona encara rebel. Els uns i els 
altres en sòlida complicitat. I una sola veu alçada en contra: 
aquella que (ens) deia, en nom dels comerciants del passeig 
de Gràcia, que nosaltres no érem ningú, que ells representaven 
la majoria silenciosa i que les ordenances eren poc més que 
l’enèsima consolidació d’una democràcia urbana fabulosa. 
Buida per fora i buidada per dins.

Segurament aquella instantània —també concretada i tra-
duïda després en el contenciós-administratiu interposat per 
32 entitats i encara avui irresolt judicialment— és la que pot 
clarificar avui, davant els reptes imminents que tindrem demà, 

¿On és el vèrtex 
que projecta la 
potencialitat del 
moviment veïnal 
clàssic amb els nous 
moviments socials 
emergents? 



290 • QUADERNS DE CARRER

quines aliances, coalicions d’ampli espectre, pluralitats que fan 
força poden ajudar-nos a seguir avançant, traginant esperan-
ces i, per què no, assolir alguna petita victòria.

En tot cas es tracta d’intentar-ho. De seguir intentant-ho. 
Davant certa sensació insondable d’intempèrie, cal decons-
truir i reconstruir els subjectes de la transformació social en la 
reinvenció d’una ciutat que volíem i volem democràtica, social, 
igualitària. Una ciutat no utòpica sinó eu-tòpica, en paraules 
de Pere Casaldàliga: el sí-lloc on hi cabem totes i tots.

Aleshores, com ens ho fem, va? Potser es tracta d’obrir els 
ulls, obrir portes i finestres i contaminar-se mútuament. Ells, 
els altres, per dir-ho en termes de Joan Fuster, segur que són 
incapaços de desxifrar-ho. D’això és del que tinc ganes quan re-
pensem quaranta anys d’història de moviment veïnal que ens 
recorden que hi ha semàfors i línies d’autobús i centres de pla-
nificació guanyats al Poder via desobedient, pam a pam i cop a 
cop. I sovint poc a poc. I quan repensem també l’auge i eclosió 
i renaixement dels moviments socials emergents, d’una gene-
ració nascuda en la democràcia de l’amnèsia induïda. Ganes 
de xarxa, doncs, de contaminació mútua, d’aprendre els uns 
dels altres, perquè «ells», els de dalt, sospesin severament, 
dubtin amb raó, arrufin el nas i bramin: «Però aquí què està 
passant?». La tàctica i l’estratègia escaient potser seria que no 
l’acabessin de saber. Ni ells ni nosaltres. I que, algun dia, com 
més aviat millor i avui millor que demà, i amb aquella vella 
dita portuguesa de la revolució dels clavells, puguem dir: ho 
vam aconseguir perquè no ens vàrem parar a pensar que era 
impossible. Per molts anys més de dolça lluita, FAVB.



Solidaritat ciutadana 
i lluites compartides

José Miguel Benítez
Periodista

Arxiu FAVB
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Dues de les característiques més importants del moviment 
veïnal són la solidaritat i la transversalitat, que l’han impul-

sat a col·laborar amb tot tipus de lluites i moviments. Aquesta 
col·laboració ha anat des de l’ajuda als presos polítics i al mo-
viment obrer durant la dictadura fins a la seva implicació amb 
el moviment okupa o el recolzament a les treballadores del 
sexe, passant pel suport a iniciatives ecologistes, pacifistes o 
de solidaritat internacional.

Presos polítics

En part, la transversalitat i la solidaritat li vénen donades 
per estar integrat per veïns i veïnes militants d’altres organit-
zacions, entitats o grups, com ho assenyala Enric Pubill, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics: «En aquella 
època —a la fi de la dictadura— les associacions de veïns, jun-
tament amb les parròquies, eren els únics espais on els presos 
polítics que quedàvem en llibertat ens podíem incorporar per 
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continuar desenvolupant la nostra lluita». Lluís Martí i Pere 
Díez, integrants d’aquesta associació, recorden Tomàs Torta-
jada, expres polític de la Model, que va ser president de les 
vocalies de jubilats.

Per la seva banda, Diosdado Rebollo, president de l’AV 
de Trinitat Nova, ens parla de Solidaridad, una organització 
clandestina que en els anys 65-70 recaptava fons i visitava els 
presos per lliurar-los paquets i cartes. Solidaridad estava orga-
nitzada per barris i comptava amb el suport de tots els partits, 
veïns i veïnes i capellans obrers que oferien les seves parrò-
quies per a les reunions.

Moviment obrer

El moviment veïnal sempre va ser molt actiu també, per 
raons de classe, en el seu suport a les lluites obreres. Un dels 
exemples més importants va ser el suport, el 1976, a la vaga de 
treballadors de Motor Ibérica, fabricant dels llavors populars 
camions Ebre. Va participar en l’organització de tancaments, 
manifestacions, repartiment de menjar i beguda per als vaguis-
tes i caixes de resistència.

Una altra de les lluites a les quals va donar suport va ser 
la dels treballadors de l’empresa d’autobusos TUSA, a Santa 
Coloma de Gramenet. Una de les accions més impactants, en 
la qual van participar membres de les associacions de veïns, 
va ser el segrest d’alguns autobusos, que no van deixar de fer 
el servei, encara que amb xofers posats pels organitzadors de 
la lluita.

Solidaritat internacional

«La contribució de les associacions de veïns a la solidaritat 
internacional és tardana, en part per raons que tenen a veure 
amb la territorialitat, amb la necessitat de prioritzar allò més 
immediat, allò més proper», diu Gabriela Serra, militant de la 
Solidaridat. Als vuitanta es crea un moviment de solidaritat 
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molt potent amb Nicaragua i Amèrica central. Membres del 
moviment veïnal s’hi van desplaçar per donar suport a dife-
rents projectes de desenvolupament. Exemples d’iniciatives 
de solidaritat són l’agermanament de Nou Barris amb el barri 
Boris Vega, d’Estelí, Nicaragua, o els moviments de solidaritat 
amb Cuba o amb el poble sahrauí.

A la fi dels noranta, en part pel seu «reviure’s en l’immi-
grant», en paraules de Serra, la majoria del moviment veïnal 
es mostra sensible als canvis dels nostres barris i fa una aposta 
per la convivència i per l’acollida als nous veïns i veïnes que 
procedeixen de la immigració, com són les experiències de 
Nou Barris, Poblenou o Poble Sec.

Pacifisme

Molts dels militants del moviment pacifista eren també ac-
tivistes del moviment veïnal, diu Jordi Foix, un dels impulsors 
a Nou Barris del Comitè Anti-OTAN. La lluita contra l’OTAN, 
segons Foix, va permetre al pacifisme convertir-se en un mo-
viment ciutadà. El 1983 es va formar la Comissió per la Pau de 
9 Barris en la qual participaven activament les associacions de 
veïns, parròquies i altres grups. Es reunien establement més 
de cinquanta persones.

Aquest mateix any es crea la Coordinadora pel Desarma-
ment i la Desnuclearització Totals (CDDT), on hi participava la 
FAVB. Entre d’altres activitats van organitzar marxes de torxes, 
festivals i cadenes humanes que a Nou Barris, segons Foix, 
van unir en dues ocasions —1984 i 1986— la Trinitat amb el 
passeig Maragall. Després del referèndum del 10 de març de 
1986, es van constituir els Ecopacifistes de Nou Barris, grup 
actiu en la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris.

Unes altres de les activitats recolzades pel moviment veïnal 
van ser les mobilitzacions contra la primera guerra del Golf, el 
1991, que a Nou Barris es van concretar en l’acollida de dos de-
sertors. Als barris es va donar suport també a col·lectius com 
el Moviment d’Objectors de Consciència i el col·lectiu Mili-KK, 
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i en campanyes com Bases Fora o per la desnuclearització del 
port de Barcelona.

Moviment okupa

En el moviment okupa participen activistes del moviment 
veïnal i viceversa, com ho assenyala Albert Martínez, membre 
del moviment okupa. «Els okupes —afirma Martínez—, som 
veïns, encara que mediàticament ens vulguin diferenciar», i 
agrega: «l’ocupació d’espais no l’hem inventat els okupes, era 
ja una pràctica del moviment veïnal i d’altres organitzacions 
pel dret a un habitatge digne; és una eina, una bandera de lluita 
compartida». En el record queda una de les ocupacions amb 
major impacte: la del cinema Princesa al 1996, que va comptar 
amb el suport de l’AV del Casc Antic i de la FAVB. Entre els cen-
tres ocupats actualment està el Centre Revoltosa del Clot, Can 
Vies a Sants i Can Masdeu a Nou Barris, en els quals, segons 
Martínez, participen membres de les associacions de veïns i 
en els quals els okupes, com a veïns que són, donen suport a 
la resta de lluites dels barris.

Ecologisme

La relació del moviment veïnal amb el moviment ecolo-
gista ha estat permanent. Mercè Girona, membre del Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), recorda especial-
ment «la implicació del moviment veïnal en la lluita comuna 
amb entitats ecologistes, cíviques i de consumidors, contra la 
incineradora que el Programa Metropolità de Gestió de Resi-
dus Municipals (1996) volia instal·lar a la Zona Franca (Port 
de Barcelona), i que preveia la crema d’unes 400.000 tones a 
l’any». Finalment, ens diu Mercè, la PIPA (com denominaven a 
aquesta planta incineradora), no es va construir, malgrat estar 
prevista en el PMGRM, gràcies a la lluita.

La Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus creada el 
1995, de la qual la FAVB era membre, va donar suport a aques-

L’ocupació d’espais 
era una pràctica 

del moviment 
veïnal i d’altres 

organitzacions pel 
dret a l’habitatge.



 Solidaritat ciutadana i lluites compartides • 297

ta lluita. Una de les tasques més importants que van portar 
endavant va ser una Iniciativa Legislativa Popular a Catalunya, 
amb el suport de més de 130.000 signatures, en què dema-
nàvem la prohibició de la incineració de residus i apostaven 
per la implantació d’alternatives com la reducció i recuperació 
dels residus com a recursos, i així evitar l’impacte ambiental, 
el canvi climàtic, les afectacions a la salut i l’alt cost econòmic 
que suposa la incineració. Una altra acció conjunta va ser l’Au-
diència Pública sobre la gestió dels residus, de la qual va sorgir 
la proposta de construcció dels actuals punts verds de barri o 
minideixalleries.

Mercè Girona alerta sobre l’aprovació pel plenari metropo-
lità, el 8 d’octubre passat, de la construcció d’una nova incine-
radora, sense cap mena de consulta ni participació ciutadana. 
La representat de CEPA diu que aquesta decisió és «indecent», 
ja que suposarà la crema de 450.000 tones de residus a l’any 
i també la possibilitat de cremar residus que surtin dels eco-
parcs a les cimenteres metropolitanes de Montcada, Sant Fe-
liu, Vallcarca, Sant Vicenç dels Horts-Pallejà... amb un cost de 
200 milions d’euros —un 80% del pressupost del Pla Metro-
polità de Residus— i que pot suposar un dèficit anual previst 
de 40 a 60 milions d’euros, per la qual cosa demana un nou 
esforç al moviment veïnal per aconseguir aturar-la.
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El moviment veïnal arriba 
a la universitat

Maria Favà
Periodista

Els barris van recuperant amb molt d’esforç i poca ajuda la memòria veïnal, omplint el buit en el qual fins ara la histo-
riografia no havia entrat. Portades dels llibres Barcelona en lluita; Barri de la Font del Mont, una il·lusió de 75 anys; Can 
Tunis, l’ocàs d’un barri; Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar; El que ha estat i és Horta; Sant Antoni, 40 anys fent 
barri; Centre Social de Sants, una experiència associativa; Nou Barris, 25 anys; El Poblenou, 150 anys d’història; Tots els 
barris de Barcelona
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«El moviment veïnal està molt poc estudiat. Tant com 
silenciats estan els moviments de cristians de base. I 

no penso que sigui per mala fe sinó per ignorància o deixa-
desa» diu contundent Marc Andreu, que està fent la seva tesi 
doctoral sobre el moviment ciutadà a Barcelona en el període 
comprès entre el 1972 i el 1986. Andreu forma part del Grup de 
Recerca i Anàlisi del Món Actual de la Universitat de Barcelona 
que dirigeixen Antoni Segura i Andreu Mayayo.

És cert el que diu Andreu. El moviment veïnal ha estat trac-
tat sobretot des del periodisme i fins ara no ha tingut pedigrí 
acadèmic. Però aquest buit es podrà omplir aviat quan s’aca-
bin diversos projectes d’investigació que estan impulsant, a 
més de la UB, altres grups a la Universitat Autònoma de Bar-
celona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat 
Pompeu Fabra.

La pregunta que es fan la majoria dels investigadors és en 
quina mesura va influir el moviment veïnal en l’assoliment de 
la democràcia. Un dels altres ítems comuns en estudi és el 
paper de les dones. Andreu és alhora historiador i periodista. 
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Però periodista de carrer, un ofici que va aprendre de la mà 
de Josep Maria Huertas, de qui va ser un dels alumnes més 
estimats. Ha treballat a El Periódico de Catalunya, col·labora 
activament a la FAVB i a la revista Carrer i és un dels autors de 
l’exposició sobre els quaranta anys del moviment veïnal. Per la 
seva condició de periodista i per tradició familiar, Andreu co-
neix de primera mà les lluites veïnals. Fa dos anys que treballa 
en la seva tesi però el cuquet el té des del 1996, quan va escriu-
re, junt amb Huertas, el llibre Barcelona en lluita que va sortir 
publicat el 1996. Posteriorment va fer la seva tesina sobre la 
revista Carrer. I amb la seva tesi vol contribuir al reconeixement 
del moviment veïnal com a factor del canvi democràtic.

«Es coneix la lluita petita —pel semàfor, per la guarde-
ria...— però no s’ha estudiat de quina manera va contribuir el 
moviment veïnal a la democràcia.» En part perquè els matei-
xos protagonistes de la història no l’han sabut posar en valor 
o no han tingut consciència de la seva importància. Apunta 
que una raó d’aquesta desmemòria podria estar en el fet que 
alguns líders se’n van anar a treballar per a l’administració en 
el moment que es formen els ajuntaments democràtics. «D’al-
guna manera han esborrat el seu passat i han construït un 
discurs vivencial nou.» Com a contrapunt, esmenta la histò-
ria, una mica capgirada, que ara expliquen les administracions 
d’aquell període tan ric que va ser la transició.

«L’Ajuntament de Barcelona té un opuscle on hi ha els 51 
centres cívics, i d’aquests potser 20 són fruit de lluites veïnals. 
Doncs aquesta gènesi no s’explica enlloc. Tampoc Parcs i Jar-
dins no recorda que hi ha parcs a la ciutat que ho són gràcies 
a les lluites veïnals. O el mateix Museu d’Història de Catalunya 
quan explica la seva formació, no recorda que la recuperació de 
l’edifici també és fruit d’una altra lluita.»

Andreu ha comparat les memòries dels alcaldes Porcioles i 
Maragall i el resultat és sorprenent. «El llibre de Porcioles està 
ple de referències, negatives és clar, als veïns, mentre que en la 
primera part de les memòries del Maragall es liquida el tema 
en quatre pàgines.» I sobta encara més perquè Maragall va 
conèixer i va treballar amb el moviment veïnal des dels seus 
orígens.
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Diverses línies d’investigació

A l’Autònoma hi ha dos grups que estan estudiant el movi-
ment veïnal enquadrats dins del CEFID (Centre d’Estudis sobre 
les Èpoques Franquista i Democràtica) i de l’IGOP (Institut de 
Govern i Polítiques Públiques). Cinc investigadors i dos coordi-
nadors del Cefid estan acabant la primera fase d’un treball que 
porta per títol genèric Construir la ciutat democràtica: el movi-
ment veïnal durant el tardofranquisme i la transició (1964-1980).

Ricard Martínez, que també fa anys que s’interessa pel 
tema i que ja va fer la seva tesina sobre el moviment veïnal de 
Sabadell, justifica la data del 1964 perquè és l’any de la llei d’as-
sociacions del franquisme. I opina, com Marc Andreu, que cal 
buscar els orígens del moviment veïnal en altres moviments 
anteriors i fins i tot en els grups que ja feien un cert activisme 
des de les parròquies.

El treball dels investigadors del CEFID també es fixa en l’im-
pacte del moviment en la construcció de la ciutat; les interrela-
cions amb el moviment obrer i les crítiques contra els interes-
sos capitalistes dels ajuntaments i el rol específic de les dones. 
A més de buscar les arrels cristianes, també volen investigar el 
paper que els veïns van tenir en la crisi del franquisme i l’exer-
cici de democràcia directa. La primera fase del treball la tindran 
acabada aquest desembre.

Memòria de barris, barris amb memòria és el títol del treball 
de l’IGOP que parteix de tres preguntes: ¿Quines funcions i 
significats té ara la memòria de les lluites veïnals del tardo-
franquisme i la transició, i com s’han creat, reproduït i tramés 
aquestes memòries? ¿Estan els barris que tenen memòria més 
potents i millor preparats per afrontar els reptes que planteja 
la nova realitat econòmica i social? La tercera pregunta és com 
s’expliquen les diferències entre barris pel que fa a les inter-
vencions públiques. Els investigadors d’aquest treball s’havien 
fixat un termini de deu mesos per acabar-lo.

A l’Escola d’Arquitectura de Barcelona de la UPC es va for-
mar el 2008 un grup de recerca sobre el model Barcelona coor-
dinat per Josep Maria Montaner i Zaida Muxí. L’objectiu és re-
pensar, de manera crítica i pluridisciplinar, el model de ciutat. 
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La investigació està dividida en quatre eixos d’anàlisi: context 
polític i econòmic; l’estudi dels moviments veïnals; el patrimo-
ni del model Barcelona i la difusió d’aquest model. Muxí, que 
s’encarrega de l’estudi sobre el moviment veïnal, diu que és 
l’apartat que està més avançat.

Muxí, Tania Magro i Roser Casanovas han elaborat fins ara 
tres ponències sobre l’urbanisme de gènere. Tania Magro i 
Zaida Muxí estan tirant endavant el treball titulat Las mujeres 
constructoras de ciudad desde los movimentos urbanos. Magro 
ha estudiat les vocalies de dones i les seves reivindicacions, 
que segons ella se centraven sobretot en els equipaments de 
proximitat com guardaries, escoles, mobilitat, habitatge i ser-
veis sanitaris. De tots els grups que estan treballant sobre el 
moviment veïnal, aquest de la UPC és el que compta amb més 
recursos econòmics.

Jordi Mir és professor associat del Departament d’Huma-
nitat de la UPF i forma part del Centre d’Estudis sobre Movi-
ments Socials d’aquesta universitat. Ha publicat un llibre sobre 
els barris del Fondo de Santa Coloma i Recalberri de Bilbao, 
unes barriades on, segons Mir, van ser els mateixos veïns els 
que van fer possible que hi hagués vida i que fossin habitables.

Mir va començar a interessar-se pel moviment veïnal en 
examinar la transició, que ell no va viure, i va constatar que hi 
faltaven veus. Veus oblidades. «És gent que ha fet moltíssim 
i no se li ha donat relleu. Van ajudar a transformar la societat 
per fer-la més justa. Les activitats que es feien en els barris 
eren molt importants.» I considera cabdal la lluita per la de-
mocràcia que es va fer des del territori. Per contra, opina que 
el teixit social és ara més fràgil que abans i que les institucions 
a vegades tenen por de la societat viva. Mir és un dels ponents 
en l’acte central de presentació de l’exposició sobre els quaran-
ta anys de moviment veïnal.

Premsa pobra i secció de local

A més de recollir els testimonis orals dels protagonistes i 
examinar a fons les revistes de barris, la que es coneix com la 
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«premsa pobra», els investigadors trobaran una gran quantitat 
d’informació sobre el moviment veïnal del tardofranquisme i la 
transició en diaris ja desapareguts com Tele-Expres, El Noticiero 
Universal, Mundo Femenino-Mundo Diario i La Hoja del Lunes. 
I en les hemeroteques encara en actiu de l’Avui i El Periódico.

Alguns dels periodistes que van treballar en les seccions 
de local d’aquests diaris van ser testimonis directes d’aquelles 
lluites veïnals. Però no eren gaire imparcials. «Primer afegim-
nos a la mani de les barraques de Santa Engràcia i després ja 
anirem al diari a escriure» és un exemple de diàleg real que van 
mantenir la periodista que signa aquest article i una col·lega ja 
jubilada d’El Periódico.
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La participació ciutadana 
en salut i sanitat

Josep Martí Valls
Grup de Participació en Salut del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)

Azagra / Revuelta
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Ara fa trenta anys vaig acabar un treball de recerca que por-
tava el títol Moviments socials i reivindicacions sanitàries a 

Catalunya als anys 70. Es tractava d’investigar què deien, què 
volien, els ciutadans de Catalunya sobre la salut i el sistema 
sanitari. Es va recollir la informació per validar la hipòtesi que 
la participació estava en el camí d’una autèntica promoció de 
la salut, prevenció de la malaltia, demanda i defensa d’un sis-
tema sanitari públic i de qualitat que no reproduís el patró con-
sumista de serveis.

El temps motiu de l’estudi va ser del 1970 al 1976. Les fonts 
d’informació, molt variades: premsa diària, publicacions d’as-
sociacions o locals, treballs monogràfics sobre el tema, butlle-
tins, fulls informatius, dossiers i entrevistes personals. L’àm-
bit, tot Catalunya, diferenciant Barcelona ciutat i la resta de 
Catalunya (sobretot informació important de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona). En cada un d’aquests àmbits la informació 
es va agrupar per temes: reivindicacions d’equipaments sani-
taris (demanda, defensa, millora, qualitat). Higiene i salubritat 
(avui, de moltes d’elles en diríem de medi ambient i salut). 
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Contra indústries perilloses, molestes o contaminants. I rei-
vindicacions sectorials: gent gran, minusvàlids, gènere, etc. Es 
van recollir i analitzar també les propostes generals, de model 
sanitari, que feia el moviment social, moltes d’elles explicita-
des en l’anomenada «Alternativa sanitària popular».

A Barcelona ciutat trobem disset barris amb reivindicacions 
d’equipaments sanitaris, demandes de centres d’atenció pri-
mària de proximitat (llavors se’n deien «ambulatoris») o mi-
llora de les condicions i personal dels existents; defensa d’hos-
pitals que es volien tancar i millora d’altres existents, com Sant 
Pere Claver, l’Esperança, Perecamps, Sant Pau, el Mental... Es 
demanava també participació en òrgans de gestió d’aquests 
equipaments.

A Barcelona també trobem vuit conflictes, molts cops for-
ça radicalitzats, sobre condicions ambientals que afectaven la 
salut: oposició a abocadors de residus (Can Clos, Collserola), 
neteja pública, rates, sorolls, trànsit pesant, contaminació at-
mosfèrica. Es recullen nou reivindicacions contra indústries 
perilloses o molestes: són les més antigues en el temps (1967, 
barri del Guinardó), són de molta durada (anys) i es donen 
sobretot en barris industrials. Un cop aconseguida la reivin-
dicació, els veïns demanen els terrenys de la indústria per a 
equipament del barri.

A la resta de Catalunya recollim trenta-quatre conflictes so-
bre equipaments sanitaris, vint-i-dos d’ells amb mobilitzacions 
importants i la majoria en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Quinze conflictes per motius d’higiene, salubritat 
i medi ambient i dotze conflictes amb indústries o activitats 
perilloses o contaminants.

Vam trobar setze documents que representaven «alterna-
tives sanitàries populars», generalment fets pel moviment so-
cial coordinat a nivell municipal, que definien model públic, 
de qualitat, equipaments necessaris, salut pública, educació 
sanitària, etc. Moltes d’aquestes propostes venien legitima-
des «tècnicament» per professionals sanitaris, documents de 
l’OMS, o propostes de partits polítics.
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La lluita per l’ambulatori de Santa 
Coloma

Veiem a continuació un exemple de reivindicació típica re-
collida i analitzada, una de les més característiques i amb més 
mobilització: la de l’ambulatori de Santa Coloma de Gramenet.

Gener de 1971. Explosió de la caldera i incendi de l’anome-
nat ambulatori que estava en un pis per sobre de la farmàcia 
(farmàcia que va ser descrita com la que feia més facturació 
de tot Catalunya). Són 80.000 beneficiaris que han d’anar a 
visitar-se a Barcelona (a l’ambulatori de Sant Andreu).

23 de febrer. Concentració i manifestació de 3.000 perso-
nes davant l’ajuntament reivindicant un nou ambulatori (però 
amb llits per a parts i urgències, en realitat es demanava una 
policlínica). L’endemà, l’ajuntament ofereix uns terrenys del 
Patronat Ràfols.

10 de març. Nova manifestació amb 8.000 persones.
24 de març. Convocatòria de nova manifestació que no es 

pot dur a terme perquè la ciutat de Santa Coloma està ocupada 
per la força pública (el franquisme). S’esmenta la xifra de 1.000 
policies.

24 d’abril. Se signa l’escriptura de cessió de terrenys a 
l’INP. Al cap d’un any Santa Coloma tenia nou ambulatori.

En realitat, el conflicte venia de lluny i va esclatar amb l’in-
cendi de l’ambulatori. Així, la revista Grama de Santa Coloma 
explicava molt bé allò que volia la població: més personal mè-
dic, millors locals i utillatge i una policlínica amb urgències i 
parts i, sobretot, una nova concepció de la sanitat (literalment, 
deien: «No és tant un problema de diners, sinó d’una nova 
concepció de la sanitat»).

La mateixa revista, portant la veu de les inquietuds i reivindi-
cacions populars ja des de 1969, venia reclamant: «Insuficien-
tes servicios ambulatorios en el SOE» (4.4.1969), «Hospital Ge-
neral para Santa Coloma en el sanatorio antituberculoso» (juny 
1969), «Peligro en el SOE» (juny 1970), «Singuerlín, imprescin-
dible estar sano» (desembre 1970), «¿Cuándo el nuevo ambula-
torio?» (gener 1971). La situació, com veiem, demanava a crits 
aquest equipament.
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Desgraciadament, aquest ambulatori-policlínica va ser cau-
sa de més conflictes al cap d’un temps degut a la mort de 
dues parteres i un recent nascut, sembla ser que per manca de 
mitjans i utillatge.

Consciència sanitària col·lectiva

Constatem, doncs, que en aquells anys hi ha consciència 
col·lectiva que les condicions de vida i els equipaments sani-
taris existents no afavoreixen la salut i molts cops són motiu 
de pèrdua de salut i mort. Aquesta consciència és més notòria 
a l’àrea de la gran Barcelona, amb un creixement poblacional 
intens, barris amb polígons d’habitatges sense equipaments ni 
serveis i condicions precàries del medi ambient.

Aquesta situació comporta demandes, reivindicacions i 
mobilitzacions, molts cops radicals, prolongades i força par-
ticipatives dels moviments socials, sobre tot associacions de 
veïns, culturals, plataformes, etc. Els conflictes es donen on 
hi ha problemes i on hi ha moviment social organitzat (o que 
s’organitza durant el conflicte).

Cal destacar el paper important que tenien els professionals 
sanitaris per legitimar les demandes i alternatives. L’any 1975 
comença a reunir-se l’Àmbit d’Estructura Sanitària del Congrés 
de Cultura Catalana (president Ramon Espasa, secretari Josep 
Martí), amb nou comissions de treball sectorials (estructura 
sanitària i gestió, salut mental, minusvàlids, laboral, ensenya-
ment, planificació familiar, educació sanitària, fàrmacs, sanitat 
a comarques) que acaben la seva feina el 1977 (Conclusions 
de Terrassa). El setembre de 1976 es reuneix a Perpinyà el ja 
famós Congrés de Metges i Biòlegs de llengua catalana, amb 
la seva segona ponència «La funció social de la medicina»: 
definició de salut, estructura sanitària en un Servei Nacional 
de Salut, etc.

Per aquests anys es crea també el GAPS (precedent de l’ac-
tual CAPS) en el si del Col·legi de Metges de Barcelona. Totes 
aquestes iniciatives i molts professionals i treballadors de la 
sanitat (alguns d’ells militants de partits polítics en la clandes-
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tinitat) ajudaven des dels seus centres de treball a definir les 
demandes ciutadanes.

Però en definitiva, el protagonista d’aquesta història de de-
fensa de la salut col·lectiva i la proposta d’un sistema sanitari 
públic i de qualitat ha estat el moviment ciutadà que s’ha anat 
organitzant durant el mateix procés, sumant-se a altres àmbits 
de lluita sectorials (ensenyament, cultura, urbanisme, habitat-
ge, sindical, etc.).

Primer eren les comissions de barri clandestines que confluei-
xen en les associacions de veïns ja en la legalitat (però encara en 
el franquisme). Aquestes, junt amb d’altres organitzacions, són 
els principals actors. Aquesta lluita madura amb reivindicacions 
més generals, de drets socials i polítics (passa d’allò local a allò 
global que diem avui) i s’organitza en assemblees democràti-
ques de comarques a Catalunya i de barris a les grans ciutats 
fins a confluir en l’Assemblea de Catalunya, de gran importància 
política en la transició de la dictadura a la democràcia.

En bona part, doncs, la situació sanitària i política actual 
la devem als veïns de Santa Coloma quan reivindicaven el seu 
ambulatori, als de Can Clos lluitant contra les escombraries, 
als d’Hostafrancs contra les seves indústries molestes (asse-
cador de pells) i als veïns i veïnes de tants pobles i ciutats de 
Catalunya i les seves reivindicacions. És per aquest motiu (en-
tre d’altres) que avui tenim el deure (i el dret), l’obligació, de 
seguir treballant des dels moviments i les organitzacions ciuta-
danes per la salut col·lectiva i la sanitat pública de qualitat. No 
els podem defraudar.

De la reivindicació a la participació i la 
nova governança

Avui, trenta anys després, si analitzem les noves polítiques 
del departament de Salut en el tema de participació ciutadana, 
trobem en primer lloc el document «La nova governança dels 
Sistemes de Salut. Juny 2006», que diu ja en el seu primer 
paràgraf: «les institucions, les organitzacions i els ciutadans 
i ciutadanes són els components essencials del nou govern 
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i de llurs interaccions en depèn la qualitat i l’eficiència de les 
polítiques». Aquest document parla de la descentralització en 
els governs territorials amb el mapa d’actors: «ciutadans, pro-
veïdors, administració i representants polítics». Es defineixen 
els Consells de Salut Territorials com a òrgans de participació 
«que analitzen necessitats i les converteixen en propostes, su-
pervisen i avaluen actuacions».

¿Què aporta la participació segons aquest document?: «Re-
forçar el caràcter democràtic de la gestió política, augmentar 
l’educació i la formació democràtica dels ciutadans, facilitar 
l’educació i formació dels ciutadans i ciutadanes sobre els te-
mes de salut, millorar la gestió: necessitats, problemes, super-
visió i qualitat, afavorir la resolució de conflictes.» Jo afegiria 
«per assegurar la sostenibilitat del sistema públic».

Posteriorment aquest projecte es va concretar en el Mapa 
Sanitari, Sòciosanitari i Salut Pública. Els serveis per a la salut: 
mirant cap al futur, segons Decret 37/2008 de 12 de febrer i el 
Pla de Salut 2010.

Els dos documents posen l’èmfasi en objectius estratègics 
que fan referència a la participació dels ciutadans en el sistema 
sanitari. Ja en la introducció del Mapa Sanitari es diu: «Igual 
que en altres sistemes de salut com Canadà, Austràlia, Holan-
da, Suècia o Dinamarca entre d’altres, es planteja la necessitat 
de “retornar” el poder polític al ciutadà mitjançant l’establi-
ment d’òrgans decisoris a nivell territorial amb la participació 
dels municipis, els proveïdors de serveis, els professionals i la 
pròpia comunitat».

En el mateix document del Mapa Sanitari i ja en el capítol 
5.2. «Els ciutadans: paper de protagonistes», diu: «Els ciuta-
dans, com a propietaris del sistema públic de salut, han de 
veure reconegut el seu paper de protagonistes com a individus 
i societat. Han de disposar d’informació clara sobre les pos-
sibilitats i resultats del sistema, han de poder participar en la 
presa de decisions, han de tenir dret que es tingui en compte la 
seva situació i el seu context específic i han d’assumir les seves 
pròpies responsabilitats».

En les «orientacions estratègiques» del mateix capítol 5.2. 
es diu, entre d’altres coses, que s’ha de «fomentar la coparti-
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cipació i corresponsabilització dels ciutadans en la presa de 
decisions. Generar un canvi cultural, amb la participació activa 
dels ciutadans, per tal de promoure l’adaptació dels models 
d’utilització dels serveis públics de salut a les possibilitats re-
als d’actuació, tot evitant generar expectatives que no poden 
ser assolides pel sistema o sobre problemes que no es poden 
resoldre. Promoure la implicació del ciutadà en la pròpia salut, 
cura i atenció, i possibilitar l’aprenentatge en els punts de con-
tacte amb el sistema».

Participació activa, central i territorial

Nosaltres pensem que la participació ciutadana es dóna 
tant quan els ciutadans, d’una manera activa, participen en ac-
cions o programes de salut comunitària, com quan participen 
en estructures organitzades de participació com són el Con-
sells de Salut o les comissions de sanitat.

Que la participació ciutadana s’ha de donar a diversos ni-
vells: tant en Consells de Salut a nivell central (Departament, 
CatSalut) per definir polítiques, estratègies i prioritats, com a 
nivell territorial: els Consell de Salut dels Governs Territorials, 
per les polítiques específiques d’aquest territori i també a ni-
vell dels propis serveis de salut, en aquest cas a nivell d’Àrees 
Bàsiques (ABS) i Centres Sanitaris, per expressar necessitats, 
problemes, propostes, avaluar serveis, etc.

Només amb aquesta participació directa dels ciutadans, ali-
ats amb l’administració amb voluntat política de canvi i amb 
els professionals i treballadors del sistema sanitari, es podrà 
moure aquest sistema (amb les seves inèrcies i la seva «cul-
tura establerta») en els canvis i les millores cap a un sistema 
de més qualitat i més sostenible, i cap a uns ciutadans més 
autònoms.

Perquè aquest procés sigui possible pensem que cal una 
ferma voluntat política de l’administració per implantar-lo, uns 
professionals motivats també en la participació i amb temps i 
recursos suficients per portar-la a terme i uns ciutadans sensi-
bilitzats, representatius del teixit social i amb consciència que 
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ells també són el Sistema Sanitari. I sobretot que tots, en la 
seva funció, passin de la cultura del No a la del Sí, però parlem-
ne, i que conjuntament construïm, amb l’aprenentatge de la 
participació, un model comú.

Pensem que si no fem sentir la veu forta i el poder de la 
ciutadania, el poder econòmic i el dels grups de pressió, que sí 
que la fan sentir, no necessiten canviar de model.

És per això que el model que cal defensar avui per governar 
un sistema sanitari públic de qualitat i sostenible és el de la 
implicació i la corresponsabilitat, millor que el de la reivindi-
cació. Millorarem així la salut, la sanitat i millorarem també la 
democràcia.

La nostra concepció de participació es basa en aquests 
principis:

1)  El ciutadà és el primer i principal responsable de la seva 
salut individual i solidari amb la salut col·lectiva i del 
medi, entenent la salut no com una absència de malal-
tia, sinó com una manera de viure raonablement autò-
noma, solidària i joiosa, cosa que possiblement com-
porta un canvi de paradigma en la visió del model de 
serveis de salut.

2) Els ciutadans han de ser corresponsables en les polí-
tiques, estratègies i objectius sanitaris, amb la seva 
priorització, en cada nivell de representació: CatSalut, 
Governs Territorials, pobles o districtes, barris i centres 
sanitaris.

3) Per aquest motiu, els ciutadans han d’estar presents, 
d’una manera significativa, en tots els nivells de decisió 
del Sistema Públic de Salut, d’una manera estructurada: 
Consell de Salut del CatSalut, ICS, Consells de Salut dels 
òrgans de Govern Territorials, Consells de Salut de cen-
tres sanitaris (hospitals i atenció primària), Consells de 
Salut de municipis o districtes i comissions de salut de 
poble o barri.

4) Representativitat dels ciutadans en els Consells de Salut 
dels diferents nivells: els ciutadans han de recollir les ne-
cessitats i demandes de la seva comunitat i donar comp-
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te a la comunitat de la seva acció al Consell. D’aquesta 
manera es constitueixen en agents experimentats en els 
Plans de Salut Comunitaris.

5) L’administració sanitària i els responsables dels Con-
sells de Salut han de posar els recursos necessaris per 
a un funcionament òptim i realment deliberatiu dels òr-
gans de participació. La transmissió de la informació i 
la resposta a les demandes, en tots els àmbits, ha de 
ser àgil, entenedora i accessible. Caldrà formació en el 
procés de participació.

6) Els ciutadans, conjuntament amb els professionals, fo-
namentalment de l’Assistència Primària i la Salut Públi-
ca, tenen una tasca important d’informació, sensibilit-
zació i educació de la comunitat per la promoció de la 
salut, la prevenció i la bona utilització dels serveis de sa-
lut. Caldrà dotar l’atenció primària dels recursos i temps 
suficient per dur a terme aquesta tasca.

7) Caldrà tenir en compte en cada territori el «mapa d’ac-
tors ciutadans», és a dir, quines associacions i orga-
nitzacions hi ha i a qui representen, així com tenir en 
compte les necessitats i les demandes dels que sempre 
queden exclosos (marginats, gent gran, nens, sense pa-
pers, etc.). i reglamentar clarament i explícitament les 
normes de competències i funcionament dels òrgans de 
participació.

Pensem que això és el que ens toca fer avui als ciutadans i 
ciutadanes (i també als polítics i professionals). Complemen-
tar i enriquir la democràcia representativa amb aquesta parti-
cipació responsable.
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Les associacions de veïns i la lluita 
contra la marginació social
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Exclusió social i pobresa no són termes sinònims, equipa-
rables. De fet, expressen dimensions diferents de la reali-

tat social que ens envolta, però molt sovint són realitats que 
van de la mà i s’alimenten l’una de l’altra. Més encara quan 
s’ajunten els prejudicis i l’estigma, quan la situació de margi-
nació de la persona que la pateix ve acompanyada d’una dis-
capacitat mal vista socialment, o d’una dependència extrema 
que fa difícil la relació social i necessita d’un plus de solidaritat.

Moltes vegades s’ha criticat el moviment social de les asso-
ciacions de veïns d’estar només preocupat per la «pedra», per 
les condicions materials de vida. Però la seva història, ara que 
se celebren els seus quaranta anys, no és tan lineal com pot 
semblar de vegades. És una història bastant més rica i comple-
xa si sabem mirar àmpliament. Fer un recull de les diferents 
experiències d’inclusió social, de suport i de defensa dels drets 
socials de les persones més febles, més vulnerables, realitza-
des des del moviment veïnal, o amb el seu suport actiu, és un 
treball necessari de documentació que encara està per fer. Són 
experiències de diferents solidaritats que tenen potencialment 
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un gran valor educatiu i generador de cultura comunitària, ca-
paç d’entendre l’ajuda mútua com un valor social necessari, 
allunyat de l’individualisme avui dominant i que, alhora, poden 
servir com a orientació per contrarestar experiències contra-
dictòries i d’insolidaritat que també s’han donat, es donen i es 
poden donar.

Quaranta anys d’acció veïnal donen per molt i és important 
recordar la realitat de la qual s’anava sortint en aquell temps. 
Han canviat moltes coses, bastants a millor. La situació dels 
barris més empobrits urbanísticament no és la que era pel 
que fa a condicions materials, d’infraestructures i serveis. Però 
moltes situacions no han canviat tant i s’ajunten amb noves 
realitats que demanen de la nostra implicació solidària i em-
pàtica (posar-nos en el lloc de l’altre) per part dels veïns i les 
veïnes dels barris. En les línies següents es resumeixen algu-
nes experiències del moviment associatiu veïnal en el desen-
volupament de pràctiques en defensa de la inclusió social, ex-
periències que en molts casos van originar d’altres moviments 
socials, xarxes associatives, projectes d’economia i d’iniciativa 
social o van ser el punt de partida de serveis avui normalitzats.

Educació d’adults

Un exemple d’això són les escoles d’adults. La consciència 
de la necessitat de lluitar contra l’analfabetisme com a factor 
d’exclusió social, de barrera d’accés al coneixement, va fer que 
en aquells anys de sortida de la dictadura franquista es gene-
rés a tot Catalunya, i a Barcelona en concret, un potent mo-
viment de reivindicació de les escoles d’adults. A finals dels 
anys setanta del segle passat van ser moltes les associacions 
de veïns que van funcionar com aixopluc d’aquest moviment 
emergent, utilitzant molts cops el local de la mateixa associa-
ció com a aula d’adults provisional fins que va ser reconegut 
per l’Administració pública. Després d’aquest procés, van ser 
força les escoles d’adults que van seguir participant durant 
molts anys en el moviment reivindicatiu i associatiu als barris 
sense perdre la memòria de l’origen fins arribar a avui en dia. 
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Actualment, amb les noves immigracions al nostre país, s’ha 
renovat la necessitat de la formació d’adults en l’aspecte de 
l’alfabetització i ens trobem de nou amb experiències en les 
quals participa o ha tingut la iniciativa el moviment veïnal en 
algunes barris, on es recull i promou de forma molt important 
l’aspecte de l’acollida i la lluita contra els prejudicis entorn als 
nous veïns i veïnes, com és el cas de la xarxa Apropem-nos del 
Poble Nou, o la xarxa 9Barris Acull.

«Aquí hi ha gana»

Durant els mesos de febrer i març de 1987, a Ciutat Vella, 
l’Associació de Veïns del Casc Antic va impulsar una campa-
nya que va tenir molt de ressò ciutadà i als mitjans de comu-
nicació, anomenada «Aquí hi ha gana, operació aliment soli-
dari». L’objectiu, a més de la recollida popular d’aliments que 
eren distribuïts per entitats socials del barri, era la denúncia 
i cridar l’atenció sobre el procés de degradació i d’augment 
de la pobresa extrema i la marginació que s’estava donant al 
barri. A més a més, es promovia l’impuls d’un menjador social 
i la creació d’una cooperativa d’aturats. L’associació de veïns 
denunciava que des del 1982 s’estava produint una reducció 
progressiva dels pressupostos adreçats a serveis socials i per-
sonals.

Suport a les malalties mentals

L’any 1985 es va iniciar una lluita per la defensa dels drets 
dels malalts mentals que vivien tancats, molts d’ells des de 
feia dècades, a l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau, el 
«Mental de 9 barris» com se’l coneixia popularment. L’edifici 
s’havia anat enderrocant progressivament ocupant el seu lloc 
moderns edificis d’habitatges i l’actual seu del districte mu-
nicipal. El projecte, sobre el paper positiu, ja que es tractava 
del tancament d’un manicomi, va ser molt malmès, amb re-
sultats dramàtics per a alguns usuaris, per la forma en què es 
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va donar, sense respectar la voluntat i els drets de ciutadania 
dels homes i dones interns i prioritzant interessos aliens a la 
necessitat d’una reforma comunitària de l’atenció a la malaltia 
mental, ni els drets dels familiars, que es van assabentar del 
tancament pels mitjans de comunicació. La lluita, iniciada en 
principi des de l’Associació de Veïns del barri de Porta, va 
rebre el suport actiu de tot el moviment associatiu del dis-
tricte. D’aquesta lluita va sorgir l’Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA), que ha tingut una 
importància decisiva, ja que amb el seu exemple es van anar 
constituint a tot Catalunya associacions de familiars i poste-
riorment de persones usuàries. Després es va crear al mateix 
lloc un Centre de Dia i una petita xarxa de pisos amb suport. 
Paral·lelament, a Ciutat Meridiana s’havia impulsat un centre 
d’higiene mental infantil, que va rebre el suport de l’associació 
de veïns i que, posteriorment, continuaria amb la instal·lació 
del centre d’higiene mental d’adults de Nou Barris al barri de 
Verdum. Pels mateixos anys, a la primera meitat dels vuitanta, 
al districte d’Horta-Guinardó, l’Associació de Veïns del Car-
mel recolzava activament el projecte de desenvolupament del 
centre d’higiene mental, d’atenció primària que posteriorment 
seria el CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) del districte i 
de l’Associació Els Tres Turons, entitat constituïda per desen-
volupar projectes d’inserció social, formativa i laboral de per-
sones amb malalties mentals sense que fossin desarrelades 
del seu propi entorn de barri, familiar i afectiu. D’experièn cies 
inicials com aquestes i d’altres experiències semblants a altres 
barris, com al Bon Pastor, i districtes, moltes d’elles amb el 
suport inicial d’associacions de veïns, es va anar desenvolu-
pant bona part de l’actual xarxa territorial d’atenció a la salut 
mental.

Amb el pas dels anys, aquestes experiències s’han anat 
normalitzant malgrat que no han desaparegut els prejudicis i 
l’estigmatització social entorn a la malaltia mental, generadora 
molts cops d’autoestigma i molta soledat. Avui, de vegades, és 
més difícil que fa anys promoure un servei d’aquestes caracte-
rístiques per les pors injustificades que genera, sense pensar 
que es tracta de serveis adreçats a cobrir necessitats de perso-
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nes del propi barri amb els mateixos drets de ciutadania que 
qualsevol persona.

Drogodependències

Tant o més complex que l’àmbit de la salut mental és el de 
les drogodependències —per altre cantó relacionats l’un amb 
l’altre—. Una experiència molt interessant per recollir, entre 
d’altres semblants i inspirades des de la solidaritat, és la de la 
Comissió de Drogues de Prosperitat (Comidroga), vinculada 
a l’Associació de Veïns i Veïnes del mateix barri. Aquesta en-
titat, actualment desapareguda, va néixer l’any 1991. Els seus 
objectius bàsics, segons relata un full que van editar, eren tres: 
«Contribuir a un bon nivell d’informació sobre les diverses 
drogues i els seus efectes, sense sensacionalismes ni hipocre-
sies. Reivindicar recursos públics orientats al tractament de 
toxicòmans i a la prevenció del consum de drogues. Defensar 
la legalització del consum de drogues avui il·legals, com a mi-
llor forma de combatre el narcotràfic i d’evitar les misèries so-
cials que la criminalització del consum comporta —sobredosi, 
sida, hepatitis B i d’altres infeccions; marginalització, delin-
qüència...—». La comissió s’oferia a les diferents associacions 
de veïns, escoles d’adults, APAS, claustres d’escoles i d’altres 
entitats associatives per realitzar tot tipus de xerrades, semi-
naris, etc. L’any 1991 es va promoure un manifest «davant la 
problemàtica de les drogodependències» que reclamava entre 
d’altres temes un estudi finançat per les administracions públi-
ques sobre la realitat del consum al districte; diferents plans de 
prevenció i mesures per al tractament i la reinserció, entre d’al-
tres un Centre d’Assistència i Seguiment (CAS). El manifest 
va ser signat per cinquanta-set entitats de tot el districte, en-
tre associacions de veïns, parròquies, grups de joves, esplais, 
AMPA, etc. L’any 1992 es va instal·lar un CAS que donaria aten-
ció a tot el districte al barri de Trinitat Nova amb el suport actiu 
i compromès de l’associació de veïns del barri.

Entre d’altres publicacions, l’any 1995, Comidroga va editar, 
conjuntament amb la Vocalia de Dones i l’Associació de Veïns 
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de Turó de la Peira, un còmic que es va repartir per tot el dis-
tricte de 9barris. Una altra activitat que van impulsar va ser un 
concurs literari adreçat als alumnes dels instituts Galileu Ga-
lilei i Sant Andreu del barri de Prosperitat. Finalment, una ex-
periència molt interessant que va durar dos anys, 1995 i 1996, 
va ser l’impuls de la figura del «mediador», vinculada amb el 
CAS i exercida per un usuari del mateix servei. Des de llavors, 
el CAS és un servei sociosanitari més del districte, totalment 
normalitzat i al servei de les persones que el necessiten.

Durant la mateixa època, a l’entorn de l’any 1991, existia la 
«vocalia de serveis socials» de l’associació de veïns del barri 
de Sants, molt activa en la reivindicació i el suport del CAS 
del mateix barri. Eren també moments en què existia una pre-
sència activa de professionals compromesos de la sanitat o 
l’arquitectura, entre d’altres entitats en força associacions de 
veïns.

Barreres arquitectòniques

Una altra experiència important que cal recollir en la lluita 
contra les diferents formes de marginació a Barcelona va ser 
l’estreta relació de moltes associacions de veïns amb els grups 
associatius emergents de lluita contra les barreres arquitectò-
niques. Avui, a la nostra ciutat s’han superat moltes barreres 
arquitectòniques, no totes ni molt menys, però, en l’avenç que 
hi ha hagut ha tingut molta importància la lluita, no recollida 
documentalment encara, d’aquests grups associatius, que en 
molts casos han estat directament vinculats a les associacions 
de veïns, com és el cas de la vocalia de persones amb discapa-
citat d’Horta.

Un treball per fer

Com ja es deia al principi, aquest és un treball molt parcial, 
que està per fer. És bàsicament un intent de deixar constància 
espigant en algunes experiències pràctiques significatives que 
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s’han donat i es donen en les associacions de veïns. Experièn-
cies sostingudes en el recolzament d’aquells col·lectius en si-
tuació de més fragilitat de la pròpia comunitat per la situació 
personal en què viuen o per la pròpia estructura urbanística 
limitadora de l’autonomia personal necessària. A l’època que 
s’ha fet referència encara no s’havia popularitzat en el llenguat-
ge social el concepte vingut de l’anglès de nimby, que vol dir 
aproximadament «sí, però no a prop de casa». És un concepte 
que no ajuda gens a la solidaritat necessària, tot i reconeixent 
que de vegades es donen situacions molt problemàtiques i que 
molt sovint plou sobre mullat en els barris més desfavorits. 
Amb l’afegit que les administracions públiques sovint ajuden 
molt poc a no arriscar-se en aprofundir en la informació i la 
participació més enllà d’allò formal i aparent. De vegades ens 
trobem amb moviments socials que van en el sentit contrari 
als exemples que es reflecteixen en aquest text, situacions que 
ens obliguen a tots i totes a reflexionar creativament per cercar 
sortides que estiguin basades en la solidaritat i el reconeixe-
ment de drets de ciutadania dels col·lectius de persones més 
fràgils per la raó que sigui, veïns i veïnes nostres.
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La FAVB
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Història i fites de la FAVB

Assemblea general de la FAVB, 2008
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Assentades en l’auge de les associacions de veïns i les co-
missions de barri des dels anys seixanta, la legal Federació 

d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i la semiclandes-
tina Coordinadora de Sant Antoni van néixer el 1972. Fusiona-
des ambdues el 1974, la FAVB es va convertir en una entitat de 
referència del moviment veïnal, amb influència més enllà de la 
capital catalana.

La capacitat de donar als conflictes locals una dimensió 
política i de ciutat, i la vocació d’articular-se amb altres movi-
ments socials i professionals en defensa de les llibertats, van 
ser la seva carta de presentació. Així, el mes de febrer de 1976, 
la FAVB va fer de paraigües legal a l’Assemblea de Catalunya 
i va demanar el permís (denegat) per a dues manifestacions 
que, al crit de «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia», van 
marcar una fita en la transició.

La primera gran campanya de la FAVB va ser, entre 1974 
i 1976, contra la revisió del Pla Comarcal, aprovat com a Pla 
General Metropolità. Aquesta mobilització va aconseguir la re-
cuperació per als barris de zones verdes i equipaments. Entre 
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1976 i 1979, la FAVB va influir decisivament en les polítiques de 
l’Ajuntament de transició.

A les eleccions de 1979, la FAVB va concretar la seva reivin-
dicació «Volem ajuntaments democràtics» en un manifest per 
la millora de les condicions de vida als barris, un urbanisme 
d’escala humana, la promoció de la cultura popular, la parti-
cipació ciutadana real, l’escola pública, els centres de salut, la 
seguretat ciutadana preventiva i l’habitatge assequible.

Als anys vuitanta, la pèrdua de quadres veïnals que van 
entrar en l’administració va portar el moviment a una crisi 
profunda. Però un nucli d’activistes va mantenir la brasa de la 
FAVB i moltes associacions que, a la vegada, van viure l’auge 
de les vocalies de dones i la seva lluita pel dret a l’avortament 
amb formes avançades de desobediència civil.

Després de mantenir el seu esperit crític amb instruments 
com la revista Carrer, en els anys noranta el moviment veïnal 
va adquirir forces noves. La guerra de l’aigua de la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) va anar 
de bracet amb l’impuls de la FAVB de nous àmbits de lluita a 
Barcelona: la mobilitat i el transport públic, la sostenibilitat i 
l’estalvi energètic. Sense abandonar les lluites per l’urbanisme, 
els equipaments, la participació i la solidaritat.

Els Jocs Olímpics de 1992 i el Fòrum de les Cultures de 
2004 van ser moments d’inflexió en els quals la FAVB va jugar 
un paper central, en interrelació amb altres moviments socials 
i intel·lectuals, a l’hora de posar fre als costos socials de la pri-
vatització de la ciutat i fer avançar la crítica al model Barcelona.



Ara que fa 40 anys...
Carles Prieto

Expresident de la FAVB

Article publicat amb el títol «Los barrios de Barcelona» el 21 de setembre de 1978
per l’aleshores president de la FAVB al primer número d’un suplement del diari

de la tarda Catalunya Express.

Portada del suplement del diari Catalunya Express, 1978



336 • QUADERNS DE CARRER



 Ara que fa 40 anys... • 337

Una experiència realment apassionant. Viure a Barcelona 
amb el monstre. Perquè, escoltin bé, es tracta d’un au-

tèntic monstre, de veritat, encara que no ho sembli, és aquí 
cada dia, sense voler, quasi sense que ens n’adonem, cada 
vegada una mica més gras i insensible. És estrany, hi hauria 
d’estar acostumat i, en canvi, després de tants anys el mons-
tre m’ofega, o es transforma o es mor, és com una història 
d’herència-ficció.

Bé, no es tracta d’explicar contes ni de fantasiejar, fa ja uns 
quants anys que els que vivim a Barcelona ens hem despertat 
i ens neguem a creure en monstres benefactors. Així, a crits, 
hem aconseguit canviar força orelles al monstre. Perquè es-
coltin-me, si no fos així encara hi hauria en Porcioles lluint la 
cabellera per la plaça de Sant Jaume. I això sí que no! Bé, si 
vol que es presenti a les municipals, que estaria molt bé, una 
gran història de memòria, de com alguns fan «la seva ciutat» 
a costa dels ciutadans.

Doncs sí, la història d’aquesta Barcelona que pretenia fer-
se «gran» i es va convertir en monstre podria ser apassionant 
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de debò. S’imaginen si fos veritat que al Porcioles no li van 
renovar el contracte perquè la corrupció municipal estava en 
un estat tan avançat que l’olor va arribar als nassos de Ma-
drid? S’imaginen també que al Massó el van nomenar alcalde 
perquè li agradava més la indústria electrònica que la immobi-
liària, però que en pocs dies veia immobiliàries i especuladors 
per tot arreu, fins i tot entre algun dels seus col·laboradors...?

Salvar Barcelona?

I s’imaginen, com a plat fort, el nomenament d’en Viola, 
vestit d’home de confiança del Pardo, acceptant la greu missió 
de salvar Barcelona de les «hordes veïnals», sol, totalment sol, 
mentre tots els altres, des del Govern Civil, la Diputació, la De-
legació de Sindicats, tots es preparaven per al canvi. Perquè cal 
que no passin, almenys cal salvar el Pla Comarcal perquè el sòl 
perilla i el poden destinar a zones verdes, escoles, residències 
per als jubilats i altres ximpleries tan poc rendibles.

Podríem anar imaginant coses, personatges i situacions, 
però dubto que ens acostés a la realitat. I és precisament la 
realitat el que ens interessa, perquè la ficció la podem oblidar 
o ens en podem riure, en canvi la realitat la podem canviar, per 
més complexa i difícil que sigui.

Més sòl públic

I ens trobem en una situació semblant, hem de recuperar 
el temps i l’espai perduts en mans de l’especulació. Perquè cal 
ampliar el patrimoni municipal del sòl, necessitem sòl públic 
per a les zones verdes i els equipaments públics que neces-
siten tots els barris de la ciutat. Per això és important forçar 
l’administració perquè orienti la seva actuació en aquest sentit, 
però també cal aconseguir aviat una administració local prou 
dotada econòmicament, políticament, legalment.

Sense això els interessos particulars continuaran prevalent 
sobre les necessitats col·lectives. Perquè necessitem una pla-
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nificació educativa democràtica i un pla de construccions esco-
lars que permeti cobrir tots els grups de l’ensenyament obliga-
tori. Cap organisme de l’administració no té les xifres reals de 
l’escolaritat. Si això passa amb el dèficit de places escolars, és 
impensable la situació pel que fa a la qualitat.

Perquè necessitem una assistència sanitària adequada, una 
política de salut pública, donar rellevància a la medicina pre-
ventiva i a la planificació sanitària, amb equipaments hospita-
laris i centres de salut als barris, equipaments per als jubilats, 
clubs, residències als barris, assistència geriàtrica descentra-
litzada.

Perquè necessitem una política seriosa de transport pú-
blic, de manera que aquest tingui prioritat respecte del privat. 
Això s’ha de traduir per una banda en una nova orientació de 
les inversions en obres de vialitat, acabant amb la concepció 
d’autopistes urbanes, aprofitant les inversions fetes fins ara 
—1r i 2n cinturons— donant-los una solució d’acord amb 
les necessitats socials i urbanístiques de l’entorn, i preveient 
un pla de comunicacions metropolitanes en què els protago-
nistes siguin el tren, el metro i els transports col·lectius de 
superfície...

Cultura popular

Perquè necessitem una política de promoció cultural que 
avivi la lliure expressió a tots els racons de la ciutat. Cal desvet-
llar la gran riquesa cultural i de tanta tradició al nostre poble, 
una mostra de la qual és la gran quantitat d’entitats i associa-
cions de tota mena que tenim, fet que demostra l’esperit soli-
dari i de cooperació del veïnat.

Vida cultural i associativa als barris que cal impulsar i que 
també cal dotar d’instruments materials que la facin possible. 
Per tot això és molt important que prosperi la reivindicació 
popular dels «casals de barri» o centres cívics, entesos com 
a equipaments públics al servei de tots els veïns i totes les 
entitats.
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Infància i joventut

Aquest és probablement l’element social més abandonat a 
la gran ciutat i precisament el més important i transcendental 
en la vida de tots els ciutadans. Sembla que com que encara 
no voten, no hi hagi pressa a plantejar seriosament la seva 
problemàtica, que no és només de places escolars, sinó de 
concepció d’una ciutat que no reprimeixi sinó que protegeixi 
tots els habitants que hi viuen, des de bon començament.

Ajuntament democràtic

Perquè necessitem una ciutat i un municipi estructurats 
democràticament, de manera que cada ciutadà i grup de ciuta-
dans participin activament en la política municipal. Això reque-
reix un estudi funcional de la ciutat i un debat obert a tothom, 
per trobar les formes de descentralització de la vida municipal 
per als districtes i també l’establiment de les maneres de parti-
cipació ciutadana diària.

Perquè necessitem un ajuntament democràtic, que surti del 
sufragi universal, que representi realment la voluntat popular. 
Caldrà, doncs, revisar l’actual Carta Municipal de Barcelona, 
adequant-la a les exigències d’una administració democràtica. 
Tot això no serà possible sense les eleccions municipals de-
mocràtiques, condició indispensable per superar aquesta eta-
pa d’incertesa i aquesta transició que s’està allargant massa.

Penso que encara que exposat a grans trets, aquesta llista 
de necessitats configura la realitat del que suposa «viure» a 
Barcelona, i que aquesta és una realitat sobre la qual cal —si 
es pot— incidir, per canviar-la.



Una cronologia de la FAVB
Andrés Naya

Codirector de la revista Carrer

La FAVB informava el 1991 en un fulletó sobre les característiques de l’aluminosi i què po-
dien fer el veïns per defensar-se d’aquest greu problema



342 • QUADERNS DE CARRER



 Una cronologia de la FAVB • 343

Presentem un conjunt de dades i dates —podríem dir-ne una 
cronologia incompleta— que ens poden ajudar a conèixer 

una mica la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona (FAVB) i la seva relació amb Barcelona, els seus barris 
i els altres moviments socials. Per facilitar-ne la lectura, dife-
renciem tipogràficament en cada apartat dos blocs: el primer 
recull aquells elements relacionats amb la història de la ciutat 
i les seves institucions i el segon relaciona episodis del movi-
ment veïnal.

Els anys previs a 1970

L’any 1953 s’aprova el Pla Comarcal de Barcelona i 26 mu-
nicipis. José María de Porcioles arriba a l’alcaldia el 18 de març 
de 1957. Al 1960 s’aprova la Ley Especial del Municipio de Bar-
celona. L’Ajuntament publica l’opuscle Barcelona año 2000 
amb pròleg de Porcioles.

Als anys quaranta sorgeixen les primeres agrupacions de 
propietaris i veïns a Vallvidrera. Als anys cinquanta es creen 
nombrosos centres socials o parroquials a les barriades. Als 
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anys seixanta es funden les Asociaciones de Cabezas de Fa-
milia sota el paraigua del facciós Movimiento Nacional. Paco 
Candel publica Els altres catalans al 1964. A finals de l’any 1969 
s’havien constituït més de 40 associacions de carrers o comer-
ciants. A partir de la nova llei d’associacions del 1964 es van 
crear nombroses associacions de veïns de barri.

La fi de la dictadura (1970-1975)

L’any 1972 es comptabilitzen oficialment 3.474 barraques 
(d’altres fonts n’eleven el número a 9.000). Enric Masó relleva 
Porcioles a l’alcaldia l’11 de maig de 1973. Les últimes elec cions 
municipals franquistes (1973) donen com a guanyador del 
districte IX el candidat dels treballadors Fernando Rodríguez 
Ocaña: s’anul·la la seva elecció. L’any 1975 Joaquín Viola és 
nomenat alcalde, els regidors voten en contra de subvencionar 
el català i mor el dictador Francisco Franco.

L’any 1970 sorgeixen les primeres comissions de barri a 
Barcelona i l’abril de 1972 una assemblea a la qual hi van assis-
tir 300 veïns i veïnes aprova un programa reivindicatiu. El 1971 
es crea la Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Ho-
gar. El 28 de juliol de 1972 s’autoritza la FAVB, formada fona-
mentalment per associacions de carrer (els bombillaires), que 
presideix Juan Frías. El 1972 es funda la il·legal Coordinadora 
de Sant Antoni, formada per disset barris i que al 1974 entra a 
la FAVB. Albert Pons Valón n’és elegit president el 1974. El 1975 
comencen a funcionar les primeres vocalies de dones. Aquest 
mateix any, un grup de dibuixants crea l’Equip Butifarra, que 
donarà suport amb humor i imaginació a la lluita veïnal. Un 
nombrós grup de professionals (arquitectes, urbanistes, perio-
distes...) assessoren els barris.

La transició (1976-1979)

El 15 de juliol de 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, 
que modifica el Plan Comarcal. La FAVB fa una exposició sobre 
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el tema a la Fundació Miró. També sol·licita el cessament de 
Viola. José María Socías Humbert és nomenat alcalde pel rei 
el 15 de desembre de 1976. Dimiteix tres mesos abans de les 
eleccions i és substituït per Font Altaba. Socías es dóna d’alta 
al PSC l’any 1996. El 15 de juny de 1977 se celebren les primeres 
eleccions democràtiques. El 23 d’octubre Tarradellas torna de 
l’exili. Se suspèn el carnestoltes de 1978. La FAVB publica un 
memoràndum-manifest abans de les primeres eleccions muni-
cipals democràtiques que se celebren el 3 d’abril de 1979. Narcís 
Serra és elegit alcalde. (A finals dels anys seixanta Narcís Serra 
i Miquel Roca ja havien començat a treballar en l’elaboració de 
l’especulatiu Pla de la Ribera). «Plantada» del consistori, acabat 
de formar, a 120 persones que representaven 56 associacions 
de veïns. Aquesta reunió amb els representants veïnals no se 
celebra perquè els regidors Abad i Vallverdú prefereixen assistir 
des del balcó de la plaça Sant Jaume a la celebració d’un triomf 
del Barça. El 1979 la FAVB presenta al·legacions al reglament 
dels Consells de Districte.

L’any 1976 es publiquen La Barcelona de Porcioles i Tots el 
barris de Barcelona, de Josep Maria Huertas i Jaume Fabre. Vint-
i-sis entitats relacionades amb les associacions de veïns i veïnes 
assisteixen a les Jornades Catalanes de la Dona (del 27 al 30 de 
maig de 1976). Les vocalies de dones entren a la Coordinadora 
Feminista. L’1 i el 8 de febrer de 1976 es fan les manifestacions 
per la «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia». Cinc associa-
cions de veïns sense legalitzar entren a la FAVB. El 1977 es crea 
la Coordinadora de Vocalies de Jubilats. També es crea aquest 
any el Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC). El 27 de 
juny se celebra per primer cop el Dia de l’Orgull Gay. També es 
funda el Comitè Antinuclear de Catalunya (l’11 de març de 1979, 
40.000 persones es manifesten contra l’energia nuclear). Una 
assemblea d’associacions de veïns rebutja la proposta de Nou 
Barris de convertir la FAVB en una federació únicament de bar-
ris. Martín Villa decreta que les associacions de veïns no podran 
portar el nom dels seus barris. Concentració al parc Güell per 
rebutjar aquesta llei. Es realitza un manifest «per un Ajuntament 
de transició cap a la democràcia». El 19 de desembre de 1977 
se celebra una manifestació per l’amnistia de la dona. El 1978 

El Perich
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s’estrena la pel·lícula Ocaña, retrato intermitente. Crítiques al 
Pla d’Urgències de Socías. La FAVB participa en l’elaboració del 
Llibre Blanc de Barcelona. Carles Prieto presideix la junta de la 
FAVB, amb escassa presència de les associacions de carrers. El 
1978 pertanyen a la FAVB 99 associacions, 62 de carrers i 37 de 
barris. Es realitza una manifestació amb el lema «III Cinturó gra-
tuït» i s’aconsegueix col·locar la primera i única pancarta con-
sentida a l’Ajuntament. El 1979 s’endega la campanya «Volem 
centres de salut als barris». Se celebra a Barcelona la V Trobada 
Estatal d’Associacions de Veïns i a Manresa la primera Assem-
blea d’Associacions de Veïns de Catalunya. El 20 de desembre 
es realitza una manifestació amb el lema «Exigim al Govern de 
Madrid els diners dels nostres municipis». Durant els anys se-
tanta i vuitanta la crisi afecta greument la classe treballadora. 
Tanquen moltes empreses i l’atur es dispara. Són nombroses 
les vagues i manifestacions. La solidaritat del moviment veïnal 
amb l’obrer és important i algunes associacions creen vocalies 
laborals.

La crisi (1980-1990)

La FAVB elabora un mapa de barris que serà el punt de par-
tida de la nova divisió de districtes. El 1981, el PSC abandona la 
FAVB titllant-la de «marginal»: rectificarà el 1985. Aquest any, 
45.000 persones assisteixen a una manifestació per la pau una 
setmana abans que se celebri el Día de las Fuerzas Armadas. 
El 2 de desembre de 1982, Pasqual Maragall substitueix Narcís 
Serra a l’alcaldia. La Generalitat assumeix competències d’ha-
bitatge. Adigsa gestionarà els habitatges de l’Obra Sindical del 
Hogar. S’aprova la llei del divorci. La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona organitza la Setmana dels Movi-
ments Radicals: mai més no es repetirà. 1985: vaga general en 
contra del retall de pensions. La Coordinadora de Jubilats hi 
dóna suport. Barcelona és designada seu dels Jocs Olímpics el 
1986. El 1987 desapareix la Corporació Metropolitana de Bar-
celona. El 19 de juny de 1988, ETA atempta a l’Hipercor i les as-
sociacions de veïns manifesten el seu rebuig a aquesta acció.
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La nova divisió de la ciutat s’aprova el 1984. La FAVB en-
dega campanyes com «Fem nostra Barcelona» i «Demanem 
la paraula». Carles Prieto dimiteix com a president de la FAVB 
i el substitueix Prudenci Sánchez. L’entitat celebra el seu desè 
aniversari amb una exposició i la publicació del llibre Barcelona 
a cops. En total hi ha 130 associacions federades i es publi-
quen 39 butlletins de barri. Davant les eleccions municipals 
de 1983, la FAVB publica el document Les associacions de ve-
ïns, una eina per millorar la vida als barris. El 1984 la FAVB 
s’adhereix a la campanya «Pro-Referèndum OTAN». Apareix la 
coordinadora antimilitarista Mili KK (l’Estat eliminarà la «mili» 
el 1999). 1985: el 5 de maig, 300.000 persones es manifesten 
al crit d’«OTAN no, bases fora». La revista La Cabra, editada 
per l’Ateneu Popular de Nou Barris, publica per primer cop 
un manifest okupa firmat pel «col·lectiu squatter de Barcelo-
na». 1986: el cine Princesa és okupat el 10 de març i desallotjat 
violentament el 28 d’octubre. La FAVB se solidaritza amb el 
moviment okupa arran del desallotjament. El 20 d’octubre cen-
tenars d’immigrants es tanquen a l’església de Sant Just. Mar-
garita Rodríguez és elegida presidenta de la FAVB el 7 d’abril. 
Les associacions de veïns de Nou Barris abandonen la FAVB 
en no considerar-se representades. S’hi tornaran a incorporar 
el 1988. Les associacions de veïns exigeixen ser considerades 
«d’utilitat pública» en la VI Trobada Estatal i la FAVB publi-
ca el document «Barcelona davant la Barcelona Olímpica». 
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes inaugura el Centre 
Cultural Tomàs Tortajada. El 14 de desembre es convoca una 
vaga general contra el retall de les pensions. Del 22 al 25 de ju-
liol se celebren les Jornades Llibertàries Internacionals al parc 
Güell. El 1988 es crea la Confederació d’Associacions de Veïns 
de Catalunya.

Recuperació (1990-2000)

Amb la celebració dels XXV Jocs Olímpics de l’era moderna 
(1992), Barcelona també reprimeix la prostitució i es tanquen 
els meublés del Raval. La ciutat olímpica crea un nou barri, 
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obre la ciutat al mar i s’oblida del transport públic, els PERI i 
els habitatges socials (Maragall n’havia promès un 25% a la 
Vila Olímpica). Vaga general pel dret a la feina dels joves. El 
1997 dimiteix Pasqual Maragall i el substitueix Joan Clos. El 
1998 el Parlament aprova la Carta Municipal de Barcelona. El 
govern de l’Estat no l’aprovarà fins a set anys després.

El 1990 es detecta l’aluminosi i els 35 barris afectats es co-
ordinen a la FAVB. L’any 2009 encara quedaran més de 1.000 
habitatges sense rehabilitar o remodelar. La FAVB reclama un 
referèndum per limitar l’ús del cotxe. El 1991 Pep Miró és ele-
git president de la FAVB. Es publica La Barcelona dels barris, 
d’A. Alabart, A. Naya i M. Roig. Se’n publicaran dues edicions 
més als anys 1999 i 2008. El mateix 1991 apareix la revista Car-
rer, que el 1993 publica un número especial titulat La Barcelona 
de Maragall. Comença la guerra contra els impostos abusius del 
rebut de l’aigua, que durarà deu anys. El 1992 se celebra l’as-
semblea ciutadana contra el Pla d’Hotels i SOS Racisme con-
voca una gran manifestació contra la intolerància, el racisme i 
la xenofòbia. 1993: Campanya per la gratuïtat del Parc del Labe-
rint. Creació de les plataformes «Barcelona Estalvia Energia» i 
«En Defensa del Transport Públic». Davant l’augment abusiu 
del preu del bitllet del metro, la FAVB fa una convocatòria de 
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protesta i anima a entrar sense pagar. 1994: es presenta un re-
curs al projecte de privatitzar l’espai d’equipament de Piscines 
i Esports. Campanya «Metro als barris». 1995: Manifestació 
en solidaritat amb Bòsnia. Roser Argemí és elegida presiden-
ta de la FAVB. 1996: Manifest que reivindica la construcció de 
10.000 habitatges socials. Oposició a la requalificació del camp 
de l’Espanyol. La FAVB edita Barcelona en lluita: el moviment 
urbà 1965-1996, de Josep Maria Huertas i Marc Andreu. 1998: 
campanya contra la construcció d’una incineradora a la Zona 
Franca. Manel Andreu és elegit president de la FAVB. 1999: La 
FAVB dóna suport al «Dia sense cotxes». Signatura del conve-
ni entre l’Ajuntament i les Cooperatives Veïnals d’Habitatge.

El nou segle (2000-2009)

L’any 2002, unes noves Normes de Participació Ciutadana 
substitueixen les de 1986. Les associacions veïnals continuen 
sense dret a veu als plens. La FAVB dóna cobertura legal a 
les multitudinàries manifestacions contra la guerra de l’Iraq. El 
Fòrum de les Cultures del 2004 és rebutjat per la FAVB. Anys 
després se’n reconeix àmpliament el fracàs. El 2004 s’aprova 
la Llei de Barris de la Generalitat i el 2005 la nova Carta Muni-
cipal de Barcelona. Jordi Hereu assumeix l’alcaldia el 2006. La 
nova divisió de barris és rebutjada per la FAVB. Trenta entitats 
ciutadanes rebutgen en una Audiència Pública les Ordenances 
Cíviques. El 2007 s’aprova la nova Llei d’Habitatge. El 2009 el 
Parlament rebutja debatre la Iniciativa Legislativa Popular con-
tra els aliments transgènics i el 2010 accepta la que proposa la 
prohibició dels toros.

Presentació de propostes en el Pla d’Actuació Municipal. 
No s’accepta la proposta de celebració d’una Audiència Públi-
ca que examini el compliment dels PAD a meitat del mandat. 
L’any 2000 se celebra el I Fòrum Veïnal Barcelonès on es dis-
senya un mapa reivindicatiu de Barcelona. S’inicia el projecte 
de la FAVB «El barri espai de convivència». S’endega de nou 
la campanya contra el Túnel d’Horta. El 2001 la Coordinadora 
de Jubilats i Pensionistes participa en un debat a l’ONU. So-

Azagra-Revuelta
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lidaritat veïnal davant la revolta dels sense papers i el tanca-
ment de 700 immigrants a l’església del Pi. La Coordinadora 
de Vocalies de Sanitat reclama la participació dels veïns en els 
consells sanitaris i es publica el Manifest en Defensa de la Sa-
nitat Pública. Diversos barris consideren un atemptat a la salut 
l’exposició a les ones de telefonia mòbil i realitzen campanyes 
en contra. Durant aquests anys es creen nombroses platafor-
mes veïnals organitzades puntualment per reivindicacions 
concretes i sense un plantejament global de territori. També es 
desenvolupen diversos conflictes insolidaris contra la instal·la-
ció de certs equipaments: sales de venopunció assistida, trac-
tament de residus... L’any 2002 se celebra el II Fòrum Veïnal 
Barcelonès sobre participació, especulació i equipaments. 
245 entitats en firmen les conclusions. La FAVB denuncia les 
destrosses a Collserola per plantar les vinyes del vi Barcelona. 
Vaga general contra la reforma laboral. A finals de 2003 neix 
el moviment per un habitatge digne. El 30 de setembre una 
manifestació té com a lema «No tendrás una vivienda en tu 
puta vida». L’any 2004 Eva Fernández és elegida presidenta 
de la FAVB. Les casernes de Sant Andreu són desallotjades i 
el barri reivindica el solar. L’any 2005 el Carmel pateix l’esfon-
drament de les obres del metro. Se celebra el III Fòrum Veïnal 
Barcelonès, dedicat exclusivament als equipaments. Oposició 
al projecte especulatiu al carrer Carabassa. L’any 2007 la FAVB 
denuncia la construcció de l’hotel Miramar a Montjuïc. Surt 
el número 100 de Carrer amb el títol Poder i ciutat, qui mana 
a Barcelona? Comença la publicació de la sèrie Quaderns de 
Carrer. L’any 2008 se celebra el IV Fòrum Veïnal Barcelonès 
sobre ecologia urbana i es denuncia la tala d’arbres a Collse-
rola per construir una muntanya russa al Tibidabo. La FAVB 
dóna suport a les entitats de les Corts contra la requalificació 
del Miniestadi. L’any 2009 la FAVB denuncia la construcció de 
l’hotel Vela a la Barceloneta i endega, juntament amb d’altres 
entitats, les campanyes «Diagonal per a Tothom» i «Contra la 
Corrupció i en Defensa del Bé Públic».



Radiografia de les 
 associacions veïnals
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Les dades que es presenten a continuació han estat extre-
tes de l’enquesta que durant l’any 2008 es va passar a les 

associacions de veïns i veïnes federades. La seva realització 
s’emmarca en el projecte Foment de Bones Pràctiques a les 
Associacions de Veïns, que s’està implementant actualment 
des de la FAVB. Aquesta enquesta va ser contestada per vui-
tanta-sis associacions, el 84% de les federades.

En alguns aspectes concrets es comparen les dades ob-
tingudes amb les que va proporcionar l’estudi Situació de les 
AAVV de Barcelona, realitzat també des de la FAVB l’any 2001.

La creació de les associacions

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na (FAVB), agrupa actualment 103 associacions: 95 d’àmbit de 
barri i 8 d’àmbit de carrer.

Abans d’exposar la relació dels anys en què es van crear, 
convé fer un aclariment: fins a l’aprovació de la Constitució 
espanyola, l’any 1978, la creació d’una associació requeria 
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d’una legalització prèvia per part de les autoritats governati-
ves. D’aquesta manera, una comissió gestora (grup impulsor 
d’una associació) podia estar força temps funcionant abans 
no s’autoritzés l’associació com a tal. En alguns casos aquest 
procés podia durar fins a dos anys.

Aquest aclariment es fa perquè s’ha considerat com a any 
de creació d’una associació el moment en què comença a fun-
cionar per voluntat de les persones que la conformaven i, en 
aquest sentit, fins a la data assenyalada, les dades poden di-
ferir, i en alguns casos difereixen, de les que consten en els 
registres oficials.

Els anys d’inici d’activitats de les AAVV actuals són: abans 
del 1964 (8%); entre 1965 i 1970 (20%); entre 1971 i 1980 
(41%); entre 1981 i 1990 (8%); entre 1991 i 2000 (18%); des-
prés del 2001 (5%).

L’any 1964 es va aprovar la Llei d’Associacions, que va per-
metre les associacions acollir-se’n per a la constitució de les 
AAVV posteriors. En el període comprés entre els anys 1968 i 
1972 (període que sempre s’ha considerat com a inici del mo-
viment veïnal conforme el coneixem) es van constituir el 27% 
de les AAVV actuals. Més de la meitat de les AAVV existents a 
l’actualitat es van crear durant la dictadura.

El compromís humà

Cada barri és diferent i ni els processos ni la incidència en 
el territori són homogenis. Això comporta variacions significa-
tives pel que fa al nombre de persones associades a les orga-
nitzacions veïnals.

El nombre total d’associats en les AAVV enquestades, se-
gons dades proporcionades per les persones enquestades, és 
de 36.461. La qual cosa ens porta a fer una extrapolació al con-
junt (recordem que estem parlat d’una mostra del 86%) i poder 
considerar que les persones associades a les AAVV federades és 
de 43.672 (43.569 l’any 2001) amb una mitjana de 424 perso-
nes per AAVV. En comparació amb l’enquesta realitzada per la 
FAVB a les AAVV l’any 2001, les diferències no són significatives.
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Les juntes

El total de persones que assumeixen un compromís en 
nom del conjunt de les AAVV, o sigui el nombre de persones 
que es dediquen a tasques de junta directiva, és de 824 en el 
conjunt de les AAVV, amb una mitjana de 8 persones per a 
cada junta directiva. L’any 2001 era d’11 persones.

La representació per sexes en les juntes directives posa de 
manifest una tendència a l’equiparació, malgrat que encara hi 
ha una diferència significativa: 55% d’homes i 45% de dones. 
En l’estudi esmentat anteriorment la proporció era del 64% 
d’homes i el 36% de dones. Els càrrecs que representen és, 
però, diferent. Així, el càrrec de presidència és ostentat per una 
dona en el 28% de les AAVV. En canvi, el càrrec de secretària 
ho és en un 47%.

La distribució per franges d’edat de les persones de la junta 
manifesta una tendència a la incorporació de gent més jove 
en relació a anys enrere. L’any 2001 els menors de 40 anys 
representaven un 4% del total. En l’actualitat representen un 
12% (s’han multiplicat per tres). A la franja que va entre els 41 
i els 60 anys no hi ha pràcticament diferència, però sí entre els 
que superen els 60 anys (l’any 2001 representaven un 21% i al 
2008, un 33%).

La mitjana d’edat de les persones que desenvolupen el càr-
rec de presidència de les AAVV és de 50 anys. Els càrrecs de 
presidència han estat elegits en un 67% en els darrers quatre 
anys.

La majoria dels actuals càrrecs de president/a porten menys 
de deu anys a la junta de l’associació, la qual cosa és indica-
dora de la incorporació de noves persones a l’hora d’assumir 
compromís amb el conjunt.

L’estructura professional

En el 70% de les AAVV no es disposa de persones amb 
dedicació tècnica remunerada. El nombre de llocs de treball 
generat per les AAVV a Barcelona és de 34. Al marge d’aquests 
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llocs de treball, cal tenir present que la FAVB disposa de vuit 
persones tècniques amb remuneració.

Les AAVV estan ubicades en un local de propietat en un 
12%, en règim de lloguer en un 28%, i en un 60% en un local 
cedit. En el 70% de les AAVV que disposen d’un local cedit, 
aquest és de titularitat municipal. El 66% dels locals estan ubi-
cats en una planta baixa. La resta, òbviament, en un pis. La 
mitjana de superfície dels locals de les AAVV és de 90 metres 
quadrats. Certament hi ha diferències substancials d’un local 
a un altre en funció de diferents paràmetres: disponibilitat, 
temps de què en disposen, etc. En 37 d’aquests locals existei-
xen barreres arquitectòniques, bàsicament esglaons.

Pel que fa a la disponibilitat d’ordinador, el 87% de les 
AAVV en disposen i en un 77% amb connexió a Internet. En 
contraposició al 13% que no disposa d’ordinador (l’any 2001 
aquest percentatge era del 16%), hi ha diferents associacions 
que en tenen més d’un. Així, per exemple, un 3% de les AAVV 
disposen de fins a sis ordinadors. La informatització de les 
AAVV es pot considerar encara recent.

Incidència en l’entorn

Des de l’inici de la seva creació, les AAVV s’han estructurat 
en base a vocalies sectorials (algunes de les quals s’han acabat 
convertint en associacions i desenvolupant-se al marge de l’AV 
que les havia afavorit). En l’actualitat, el funcionament de les 
vocalies és més secundari i s’organitzen en funció dels temes 
a tractar de manera puntual. Tot i així, un 26% de les AAVV 
disposen de vocalia d’urbanisme de manera permanent, un 
12% disposa de vocalia d’activitats lúdiques i un altre 12% té 
vocalia de salut pública. La resta de vocalies tenen una signifi-
cació menor.

D’altra banda, la recuperació de les festes tradicionals, en 
la qual les AAVV van tenir un paper fonamental, es continua 
mantenint en l’actualitat, de manera que en el 92% de les fes-
tes majors dels barris les AAVV hi són presents (en un 60% 
com a organitzadores i en un 30% com a col·laboradores o 
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formant part de la comissió organitzadora). A la resta d’activi-
tats culturals vinculades al cicle anual (carnestoltes, cavalcada, 
festes de primavera...), la presència de les AAVV es manifesta 
en un 50%.

Poc més de la meitat (51%) de les AAVV editen butlletí com 
a mitjà de comunicació amb els associats i amb la resta de 
població. Aquestes publicacions tenen majoritàriament una 
periodicitat trimestral i són distribuïts de manera gratuïta. En 
referència a l’any 2001, no es detecten diferències significatives 
ni pel que fa al nombre d’AAVV que editen butlletins ni pel que 
fa a la seva distribució.

El 84% de les AAVV tenen establertes relacions directes 
amb d’altres AAVV. Bàsicament, a través de les diferents Coor-
dinadores de Districte, entre les quals destaquen a nivell quan-
titatiu: Coordinadora d’Associacions de Veïns i altres entitats 
de Nou Barris, de les Corts, Eix Prim i Poble Nou (Sant Martí) 
i Horta. La majoria d’AAVV, però, es mantenen vinculades a 
coordinadores sectorials i/o plataformes puntuals.
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Les associacions de veïns en el temps
Andrés Naya

La portada d’Ideal, butlletí d’informació de l’Hogar Social Casa Antúnez, plantejava el 1963 
la proposta veïnal de remodelació del barri
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El llistat que relacionem a continuació recull els anys de fun-
dació o posada en funcionament de 173 associacions de 

veïns que, d’una manera o una altra, han estat relacionades 
amb la FAVB. Les entitats fundades abans del 1964 són quan-
titativament una petita mostra, però ens indiquen com van ser 
els inicis del moviment veïnal. A partir d’aquest any donem 
informació de 132 entitats, que ens permet conèixer l’evolució 
d’aquest moviment a la nostra ciutat.

Són dades difícils de trobar, i es refereixen de vegades al 
començament de les activitats, a la creació d’una gestora o 
bé a la seva legalització. Quan ens ha estat possible trobar la 
informació, fem constar entre parèntesi l’any de la seva autorit-
zació. La dictadura no afavoria l’associacionisme. Aconseguir 
la legalització d’una associació costava anys.

La FAVB ha començat a actualitzar les dades de les associa-
cions federades. Esperem que en el futur, entre els seus arxius 
i els estudis que es realitzin, sigui més fàcil explicar un movi-
ment veïnal que va existir a la dictadura, durant la transició i 
que perdura en democràcia.
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Els inicis

La primera associació de la qual tenim constància és l’Asso-
ciació de Propietaris i Veïns de la Font del Mont, segons indica 
el llibre que va editar amb motiu del seu cinquantè aniversari 
l’Associació de Veïns de Mont d’Orsà de Vallvidrera. Als anys 
quaranta, les associacions existents són de «propietaris i ve-
ïns». Juntament amb elles apareixen les primeres associacions 
de carrer o de comerciants, sent la primera de què es té cons-
tància l’Associació de la plaça del Diamant (1930).

Als anys cinquanta, als suburbis formats pels nuclis de bar-
raques, van aparèixer diferents Hogares o Centros Sociales i 
col·lectius parroquials que van lluitar per millorar les condici-
ons de vida dels barraquistes. A finals dels anys seixanta, al-
guns col·lectius es convertirien en associacions de veïns, llui-
tant pel dret irrenunciable a un habitatge digne (Can Clos, El 
Polvorí, Can Tunis...).

Des de l’any 1950 al 1964 es funden 37 associacions, de les 
quals 26 de carrer. En algunes barriades es creen les conegu-
des associacions de Cabezas de Familia, situades als confins 
del Movimiento Nacional, organització política de la dictadura. 
Algunes es van constituir com a paraigües per exigir la millora 
dels barris, com és el cas de Torre Baró i Vallbona, d’altres 
amb fins més o menys inconfessables, com les de Montbau i 
Sant Genís dels Agudells. Aquesta última estava presidida per 
un constructor i el càrrec de secretari l’ocupava el mossèn de 
la barriada. La major part d’elles posteriorment van passar a 
considerar-se com a associacions de veïns.

La Llei d’Associacions

A partir del 1964, any en què s’aprova la Llei d’Associacions, 
i fins a la mort del dictador Franco al 1975, la tímida obertura 
política fa que s’arribin a constituir 81 associacions de veïns, 
24 d’elles de carrer i 57 de barri. A principis dels anys setanta 
es té constància de l’existència de comissions de barri a Sants, 
Sant Andreu, Horta-Guinardó, el Carmel, Nou Barris, Gràcia, 
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Poblenou... Es coneix la celebració d’una assemblea de comis-
sions l’any 1972. Les associacions de barri són més de 70 i el 
moviment veïnal s’estén per tota la ciutat amb una organitza-
ció forta i cohesionada.

Durant la transició i fins a la celebració de les eleccions mu-
nicipals es creen 17 associacions de barri i només una de carrer.

A la dècada dels vuitanta, la crisi de les associacions també 
s’expressa en el nombre de noves entitats: només se’n funden 
sis. Des del 1990 fins a l’actualitat es constitueixen 17 entitats, 
totes elles de barri.

La FAVB

Legalitzada el 28 de juliol de 1972 i després de l’entrada de 
la Coordinadora de Sant Antoni, formada per associacions  
de veïns de barri, la FAVB va ampliant el nombre d’associaci-
ons federades. El 1978 comptava amb 99 associacions, 62 de 
carrer i 37 de barri. La proposta de Nou Barris l’any 1977 de 
convertir la FAVB en una Federació únicament de barris va ser 
derrotada a l’assemblea celebrada a l’Hotel Oriente. Després, 
a la pràctica, les associacions de carrer van anar sortint de 
la FAVB voluntàriament. El procés s’aguditzaria quan l’Ajun-
tament democràtic es va comprometre a subvencionar les il-
luminacions de Nadal.

Al començament de la crisi dels anys vuitanta, la FAVB té 
el nombre més alt d’entitats federades: 138. Les baixes en la 
Federació i el tancament d’algunes associacions va reduir con-
siderablement aquesta xifra. Arran de la remuntada dels anys 
noranta, la FAVB té federades a l’actualitat 103 associacions. 
Només vuit d’elles tenen àmbit de carrer, però això no significa 
que els seus objectius es limitin a temes comercials. La major 
part d’elles es diferencien de les de barri únicament en què el 
seu territori d’actuació és menor. De les 103 existents ara, 14 
van ser fundades abans de la Llei d’Associacions del 1964. Des 
d’aquesta data fins a la mort del dictador es van constituir 48 
noves associacions. De la transició a les primeres eleccions 
democràtiques ho van fer 14, i 27 en democràcia.
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La resposta veïnal

Les associacions van organitzar els veïns i veïnes d’un ter-
ritori, d’un carrer o d’un barri. La seva originalitat radicava en 
què els unia aquest fet de pertànyer a un territori. Els motius i 
situacions que van moure homes i dones de la nostra ciutat a 
crear una associació de veïns a la seva barriada, a treballar per-
què fossin reconegudes i acceptades com a interlocutors, eren 
molt concrets i variats. La creació d’aquestes entitats està re-
lacionada amb la situació del veïnat. Són respostes a plans es-
pecials o projectes relacionats amb la xarxa viària que hi tenien 
un impacte negatiu. S’enderrocaven habitatges, es plantejaven 
expropiacions, no se solucionaven els dèficits d’equipaments i 
serveis. Es creen en resposta a diferents problemes ocasionats 
per les obres del metro, les inundacions, les explosions de gas, 
les males olors dels abocadors, la inseguretat ciutadana, les 
obres d’un Bingo... Segueixen en importància les reivindica-
cions relacionades amb la mobilitat, la necessitat de semàfors 
o de transport públic, que obliguen de vegades al veïnat al 
segrest d’autobusos per reivindicar que el transport col·lectiu 
arribi a la part més alta del barri. Altres accions són per la ne-
cessitat de crear barri i potenciar les relacions socials en temps 
sense llibertats. Respecte les associacions de carrer, el punt de 
partida és la creació de comerç (llums nadalenques), la neces-
sitat de seguretat... Moltes vegades la posada en marxa d’una 
associació és una cosa tan senzilla i tan important com la pèr-
dua de la por per lluitar per allò imprescindible.

Manuel Castells explica amb encert en el treball col·lectiu 
Memoria ciudadana y movimiento vecinal, editat per la FRAVM 
amb motiu dels quaranta anys d’acció veïnal, que les associa-
cions de barri sorgeixen «com a conseqüència d’un creixe-
ment urbà caòtic, dominat per l’especulació del sòl i el negoci 
immobiliari i sense control per part de les institucions locals, 
ens mans de buròcrates, feixistes, corruptes i altra gent de mal 
viure». Una història que va començar fa gairebé mig segle i 
que ha aconseguit que Barcelona sigui millor, que les nostres 
barriades siguin més humanes.
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Fundació de les associacions de veïns

1926
Propietaris i Veïns de la Font del Mont
1930
Plaça del Diamant (*) 
1940
Ronda de Sant Pere (*)
1945
Major de Gràcia (*)
Ronda de Sant Antoni (*)
1946
Propietaris del Santuari de Nostra Senyora de la Salut de les Planes
1947
Petritxol (*)
1948
Mont d’Orsà de Vallvidrera (1950)
1950
Centre Social de Can Clos (associació el 1978)
Centre Social del Polvorí (associació el 1978)
1952
Passeig de Gràcia (*)
Boqueria (*)
Del Pi (*)
1953
Barri de la Mercè
Nou de la Rambla i rodalies (*)
Portaferrissa (*)
Plaça de la Llana (*)
1954
Pelai (*)
1956
Amics de la Rambla (*)
1958
Maresme (1963)
Can Caralleu
Urgell (*)
Canuda (*)
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1959
Sud-oest del Besòs (1963)
Marquès del Duero (*)
Portal de l’Àngel (*)
1960
Sarrià
Montbau
Fontanella (*)
Tallers (*)
Santa Anna (*)
Rambles (*)
Bonsuccés (*)
1961
Conde de Asalto (*)
1962
Centre Social de Can Tunis (associació el 1978)
Unió (*)
Passeig Maragall (*)
1963
La Salut
Torrellobeta (1965)
Llibreteria (*)
Fonollar (*)
Padilla (*)
Ferran (*)
1964
Calvo Sotelo (*)
1965
Magòria
Jaume I (*)
Bonavista (*)
1966
Rocafort (*)
Ronda de Sant Pau (*)
Gran Via (*)
1967
Distrito V (el Raval de Ciutat Vella) (1973)
Torrijos (*)
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Santa Mònica (*)
Plateria (*)
1968
Sant Antoni
Les Corts
Viviendas del Congreso (Congrés-Indians) (1969)
La Pau (1972)
Sitjàs (*)
1969
Parc de la Vall d’Hebron (1971)
Puigmartí (*)
1970
Taulat
Vallbona. Nou Barris (1)
Trinitat Nova. Nou Barris (1)
Trinitat Vella. Nou Barris (1)
Ciutat Meridiana. Nou Barris (1)
Torre Baró. Nou Barris (1)
Guineueta. Nou Barris (1)
Guineuta Vella. Nou Barris (1)
Centre Social de Sants
Sagrada Família (1974)
Barceloneta (1973)
Camp d’en Grassot (1977)
Badal, Brasil, Bordeta
Sant Genís dels Agudells (1972)
Centre de Cultura Popular del Guinardó (Joan Maragall del 
Guinardó) (1972) 
La Satalia (1971)
La Cera (*)
Batllori (*)
Creu Coberta (*)
García Morato (*)
1971
Poblenou (1973)
Sant Andreu del Palomar (1973)
El Carmel (1972)
Font de la Guatlla-Magòria (1972)
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Mare de Déu del Port
Eduard Aunós
1972
Vila de Gràcia
La Sagrera
Sol de Baix
Taxonera-Penitents
Navas
Sant Martí de Provençals
Hostafrancs (1977)
Porta
Horta (1973)
Sant Ramon Nonat
Poble Sec (1974)
Prosperitat. Nou Barris (1)
Verdum. Nou Barris (1)
Urgell (*)
Casc antic de Sagrera (*)
Sant Gregori (*)
Fernando Reyes (*)
Pare Rodes (*)
1973
Bon Pastor (1975)
Turó de la Peira
La Mina (2)
Carders (*)
Aldana (*)
1974
Centre Social la Vinya-Santiveri (associació el 1978)
Centre Social Ramon Albó (associació el 1976, el 1986 canvia el 
nom per Can Peguera)
Casc Antic
Barri de la Ribera
Clot-Camp de l’Arpa (1975)
Coll-Vallcarca (1975)
Dreta de l’Eixample (1975)
Esquerra de l’Eixample (1977)
Verneda Alta (1975)
Lesseps (*)
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1975
Sant Gervasi de Cassoles
Gòtic
Canyelles. Nou Barris (1)
Roquetes. Nou Barris (1)
Pescadors (*)
Bonavista (*)
1976
Fort Pienc
Pi i Margall (Baró de Viver) (1987)
1977
Sant Cristóbal - Vivendes SEAT
Diagonal Mar (1977)
Triangle de Sants (1978)
Baix Guinardó
Barri de la França
Parc (1979)
1978
Associació de Propietaris i Veïns de Santa Maria de Vallvidrera 
- Mas Sauró
Peu del Funicular
Mas Guimbau - Can Castellví
Tres Torres
Paraguai - Perú
Font d’en Fargues (1988)
Pedralbes
1979
Zona Universitària
Gran Via – Perú - Espronceda
Vallespir (*)
1982
Parc de l’Escorxador
1983
Provençals de la Verneda
1986
Camp Nou
Verneda Alta
Vallhonesta - Font del Gos
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1988
Associació de Propietaris i Veïns de Can Rectoret
1991
Racó de les Corts
Taula del Raval
1992
Meridiano Cero
Comissió de veïns de la Bordeta
1994
Sant Andreu Sud
1995
Veïns en Defensa de la Barcelona Vella
Font Castellana (Can Baró)
La Clota
Rambla de la Bordeta
1996
Putxet
Coordinadora de Veïns del Casc Antic
1997
Amics del barri de Laforja
Vila Olímpica
1998
Avinguda Xile
1999
Sant Andreu Nord
2000
Can Papanaps - Vallhonesta
2001
Gràcia Nord - Vallcarca
2002
Ronda General Mitre
Travessera de Dalt
La Palmera
2003
Sant Gervasi - Sud
2005
L’Òstia
Front Marítim
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A l’assemblea de la FAVB de 2010 s’aprova l’entrada a la Fe-
deració de l’Associació de Veïns de Colònia Castells, fundada 
el 2009.

Indicacions:
(*) Associacions de carrer
(1) Van funcionar com una sola associació, la de Nou Barris, 
fins al 1978. Posteriorment, cada barri va fundar la seva associ-
ació i es continuen relacionant mitjançant una Coordinadora.
(2) Pertanyien a la FAVB però a partir dels anys setanta passen 
a formar part del municipi de Sant Adrià del Besòs.
Els anys que figuren entre parèntesi darrere dels noms de les 
associacions són la data de la seva legalització.
Les associacions que figuren en color violeta formen part de la 
FAVB el 2010.
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La Fravm
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Historia e hitos de la FRAVM

Assemblea general de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), 2007
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A día de hoy, la Federación Regional de Asociaciones de Ve
cinos de Madrid (FRAVM), con sus 264 entidades federa

das y más de 125.000 socios, aparece sin duda como una de 
las organizaciones sociales más representativas y asentadas 
de la Comunidad de Madrid. Con más de treinta años de tra
bajo a sus espaldas, empleando la reivindicación en la calle y 
el diálogo con las instituciones como armas esenciales en su 
lucha por la mejora de las condiciones de vida de la ciudada
nía, la FRAVM se ha labrado el respeto no sólo de las adminis
traciones y de la opinión pública sino de los propios vecinos y 
vecinas de los barrios y pueblos de Madrid. 

En los años sesenta y principios de los setenta nacieron 
en la Comunidad de Madrid las primeras asociaciones veci
nales como asociaciones de cabezas de familia, siendo la AV 
de Palomeras Bajas la primera en ser legalizada como tal en 
1968. Entre ese año y 1970 se crearon otras veinte asociaciones 
en barrios populares (como Moratalaz, Orcasitas, San Blas o 
Puente de Vallecas) y en municipios como Alcalá de Henares, 
San Sebastián de los Reyes, Leganés y Getafe. En ese periodo, 
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el movimiento combina las reivindicaciones sociales más ele
mentales con la exigencia de libertad, democracia y amnistía.

El asociacionismo vecinal se extendía como un reguero de 
pólvora que se las veía y se las deseaba para mantener su ac
tuación dentro de los estrechísimos márgenes de la dictadura 
franquista. Fue así como los vecinos consiguieron escuelas, 
alumbrado público y agua, como conquistaron años después 
el derecho a una vivienda que dignificó el proceso de asenta

miento de los suburbios, como declararon la «guerra del pan» 
contra la carestía de la vida...

Ahora bien, no sólo se limitaron a reclamar soluciones que 
paliaran los déficits existentes en materia de vivienda, libertad 
de expresión, fiestas populares... sino, ante todo, a construir 

Movilización vecinal en de
manda de la legalización de 
las asociaciones
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espacios de encuentro y acción solidaria. A tejer un movimien
to activo en los barrios en el que los madrileños pudieran de
sarrollar espacios ajenos al despotismo e inercia del régimen, 
laboratorios donde fraguar la lucha por las libertades. 

Las calles hervían de reivindicaciones y, con el tiempo, las 
asociaciones empezaron a constituir comisiones en las que se 
integraron los profesionales —arquitectos, abogados, profeso
res...— para abordar los sectores donde había más carencias y, 
simultáneamente, reclamaron su legalización siguiendo el mo
delo de la Federación de Barcelona. La petición fue denegada. 

En 1975 se constituyó la actual federación vecinal, aunque 
con el nombre primigenio de Federación Provincial de Asocia
ciones de Vecinos. Desde ese año y hasta 1977, la lucha por la 
legalización de las entidades vecinales fue prioritaria: tienen 
lugar las históricas manifestaciones de la calle Preciados y Mo
ratalaz, donde decenas de miles de madrileños y madrileñas 
reclaman el reconocimiento de las asociaciones y democracia 
y se levantan contra la carestía de la vida y el fraude del pan. 
Fruto de esta movilización, el 2 de noviembre de 1977 se lega
liza la federación vecinal. 

Los años setenta se cierran con una de las victorias más 
celebradas del movimiento vecinal: la Orden Comunicada, que 
arranca la Remodelación de Barrios.

En los ochenta, coincidiendo con la puesta en marcha de 
los primeros ayuntamientos democráticos, los barrios y ciu
dades vivieron una gran transformación: se urbanizaron las 
calles, se construyeron muchos equipamientos e infraestruc
turas… Se acometió la revisión de los planes de ordenación 
urbana de los municipios, en cuyos procesos las asociaciones 
de vecinos tuvieron una activa participación.

Algunas de las acciones más destacadas llevadas a cabo por 
las AAVV en los noventa fueron la oposición a la revisión del 
Plan General de Madrid de 1997, la lucha por la rehabilita ción 
integral de los centros históricos, el cooperativismo vecinal de 
vivienda, la protesta contra los ruidos y la ampliación del ae
ropuerto de Barajas, las movilizaciones para salvar la Casa de 
Campo… En esa década nació el Movimiento por la Dignidad 
del Sur, uno de cuyos logros más señeros fue el Plan 18.000 
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de Usera y Villaverde, seguido luego por el de las dos Vallecas. 
Estos planes se plasmaron en un amplio conjunto de actuaci
ones de la administración regional en los cuatro distritos, que 
fueron concertadas con las entidades vecinales de los mismos.

En los años 2000, la política de concertación —esta vez con 
el Ayuntamiento de Madrid— reflejada en los planes especia
les de inversión se amplía hasta abarcar todos los distritos del 
sur y este de la capital. Surgen nuevos temas de interés para 
las asociaciones vecinales: la defensa de una sanidad 100% 
pública y de calidad, la política de mejora de la convivencia 
entre la población autóctona y la inmigrante y la construcción 
de una democracia participativa, que —entre otros— exige el 
reconocimiento del papel de interlocutores de las AAVV y de la 
FRAVM.
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80 acciones vecinales  
que han cambiado madrid

Huellas. Los barrios de la capital 
y de muchas de las localidades de la 
Comunidad de Madrid están repletas de 
ellas. Un hospital, una escuela pública, 
una estación de metro. Un depósito 
de agua potable, una red eléctrica 
soterrada, un bloque de viviendas 
rehabilitadas... son huellas.  
Trazos de una lucha de un movimiento 
radicalmente democrático y apegado 

al terreno, victorias ciudadanas que 
han transformado, haciéndolos más 
humanos, nuestros barrios y ciudades. 
Aquí presentamos 80 de ellas. Un 
botón y muestra que, en un ejercicio 
de toma de decisiones horizontal tan 
propio de este movimiento, ha sido 
seleccionado por las propias entidades 
que componen la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 



En la página web memoriavecinal.org podéis consultar al detalle las diferentes luchas de los barrios.



DISTRITOS MADRID

Centro

1. Un barrio multicultural
2. Prioridad Residencial en  

Embajadores
3. La Plaza de la Luna

Arganzuela

4. Paseo Sta M. Cabeza
5. Centro dotacional Arganzuela

Retiro

6. Centro Social Seco
7. Cuarteles de Daoiz y Velarde

Salamanca

8. Dolmen de Dalí
9. Parque Fuente del Berro

Chamartín

10. Parque de Berlín
11. Prosperidad y sus mayores

Tetuán

12. Remodelación de La Ventilla
13. La casa de Baños

Chamberí

14. Antiguo Hospital de Maudes
15. Paruqe Muñoz Revenga

Fuencarral-El Pardo

16. La Vaguada
17. M30 y Monforte de Lemos
18. Poblados A y B de Fuencarral

Moncloa-Aravaca

19. Remodelación de San Nicolás
20. Dehesa de la Villa sin autovía
21. Aravaca sin cables de alta 

tensión

Latina

22. Soterramiento alta tensión
23. La Casa de Campo
24. Antigua cárcel de Carabanchel

Carabanchel

25. Remodelación de barrios
26. Hospital Gómez Ulla
27. Línea 11 de metro
28. Parquímetros fuera

Usera

29. Derecho a la vivienda
30. Parque de Pradolongo
31. Central térmica de Orcasitas

Puente de Vallecas

32. La lucha por semáforos
33. Parque Lineal de Palomeras
34. El Pozo del tío Raimundo

Moratalaz

35. Paqrue de la Cuña Verde
36. Barrios II, III y VI

Ciudad Lineal

37. Metro La Elipa
38. El pinar de La Elipa

Hortaleza

39. Casa de Campo de Valdebebas
40. La Carretera de Canillas
41. El Barrio de Portugalete

Villaverde

42. La llegada del metro 
43. Fin del chabolismo
44. Movimiento por la dignidad 

del Sur

Villa de Vallecas

45. La UVA remodelada
46. Hospital Virgen de la Torre
47. El PAU de Vallecas

Vicálvaro

48. La Avenida de Daroca
49. Valdebernardo

San Blas

50. Los Focos
51. El Gran San Blas
52. Canillejas contra el racismo

Barajas

53. Vía Verde de la Gasolina
54. Barrio del Aeropuerto

MUNICIPIOS

Alcalá de Henares

55. Incineradora no

Alcorcón

56. Hospital público

Aranjuez

57. La Glorieta del Clavel

Arganda del rey

58. Reactivación del movimiento 
vecinal

Coslada

59. El Bosque del Humedal

60. Transporte público

Fuenlabrada

61. Hospital Universitario

62. Universidad pública

Gargantilla de Lozoya

63. Preservaci6n de valores medio

ambientales

Getafe

64. La ecotasa

Leganés

65. Hospital Severo Ochoa

66. La tasa de basura 

67. Transporte público

Mejorada del campo

68. El campo del Mejoreño

Morata de Tajuña

69. Central térmica No

70. El Balcón de Tajuña

Móstoles

71. Agua para todos

72. Lucha por la sanidad

Paracuellos del Jarama

73. Río Jarama

Parla

74. El hospital “9 de junio”

75.  Agua potable

San Fernando de Henares

76. Farmacia en Parque Henares

77. Gas natural

San Sebastián de los Reyes

78. Viviendas sociales

Torrejón de Ardoz

79. Parque Cataluña

Tres Cantos

80. Un parque en vez de golf



384 • QUADERNS DE CARRER



40 años aterrizando utopías
Nacho Murgui

President de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

Arxiu FRAVM
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A la sombra de los grandes relatos que durante el siglo xx 
nos sirvieron para explicar, vivir e incluso transformar el 

mundo, acaecieron miles y miles de pequeñas historias. Multi
tud de intentos de asaltar los cielos muy apegados al terreno, 
a la vida diaria, al aquí y ahora.

Era la forma en que los teóricos protagonistas de la Histo
ria (con mayúsculas), los pobres del mundo, los parias de la 
tierra, ponían la razón en marcha y hacían aterrizar las grandes 
utopías en la cotidianidad, dándoles, de paso, una forma con
creta, una realidad material consistente.

Sí, evidentemente estos grandes relatos y estas pequeñas 
historias tuvieron sus sombras, pero no por ello tenemos que 
dejar de reivindicar, recoger y asumir sus luces. Luces que nos 
pueden servir para seguir alumbrando en los años futuros la 
senda de la transformación social. Luces que, en buena me
dida, encendieron y portaron quienes transitaron ese camino 
desde la base.

Los y las militantes que desde diferentes opciones (en su 
inmensa mayoría de izquierdas, en su inmensa mayoría del 
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PCE y del PSUC, pero también, cristianos, socialistas, liberta
rios...) se la jugaron en la pelea por un futuro distinto al que 
parecían abocarnos las derrotas históricas que aún pesaban 
sobre sus espaldas. Derrotas que supieron sacudirse para po
ner en marcha de nuevo el movimiento obrero y ciudadano, 
sin los cuales no se explican (aunque lo intenten) la conquista 
de las libertades y derechos democráticos.

Militantes que constituyeron la verdadera expresión del 
«demos» que, en un futuro, debería dar contenido y sentido 
a la «cracia» que se estaba conformando. Y fue de ese force
jeo entre «demos» y «cracia» del que nacieron expresiones de 
participación directa, de articulación y expresión material con
creta de las necesidades colectivas: necesidades inmediatas, 
de subsistencia (vivienda, alcantarillado, agua corriente, equi
pamientos...), pero también necesidades culturales, políticas, 
afectivas... conformando así un «demos», una base social de 
enorme densidad, portadora de contenidos que iban mas allá 
de las aspiraciones y previsiones de las élites políticas.

Así, mientras en las alturas y sobre la ola y el impulso de esas 
expresiones de una sociedad que ya no cabía literalmente en 
el corsé de la dictadura franquista, se abría paso la democracia 
representativa (una democracia, light, con bajo contenido en 
«demos») abajo, a pie de barrio, tomaron forma expresiones 
de democracia directa y participativa (una democracia heavy 
con alto contenido en «demos» y bajo contenido en «cracia»).

Se constituyeron espacios plurales donde confluían con sus 
necesidades y anhelos trabajadores, trabajadoras, mujeres, jó
venes, desempleados, pequeños comerciantes... Espacios en 
los que se escucharon voces que hablaban de la necesidad de 
que asfaltaran la calle, de que construyeran un colegio, de que 
soltaran a los presos de la dictadura, de que ya estaba bien de 
aguantar prepotencias y abusos de poder de lo más diverso.

Esa militancia protagonizó una transición subterránea de la 
que es producto una ciudadanía en un sentido fuerte, activo, 
que toma cuerpo no sólo en un marco concreto de derechos y 
deberes, sino que se proyecta y se realiza precisamente en la 
lucha por extender y profundizar ese marco. Es la ciudadanía 
de la democracia participativa, activa, una ciudadanía que no 
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es sostén de un orden establecido, sino motor de su constante 
transformación en sentido democrático.

Estas cuatro décadas de movimiento vecinal dan cuenta de 
hasta dónde ha llegado esa otra transición subterránea; de las 
huellas que ha dejado en nuestros barrios, nuestras ciudades 
y de las condiciones en las que se desarrolla nuestra vida. Son 
una muestra de la consistencia de esa ciudadanía activa y de 
las expresiones organizativas que ha generado. Son la demos
tración empírica de que es posible transformar la realidad y de 
que el mero intento es ya, de por sí, un ejercicio de dignidad al 
que no podemos permitirnos renunciar.

Con la celebración de estas cuatro décadas de historia po
nemos sobre la mesa la vigencia de esa mirada ciudadana in
quieta y orgullosa que no se resigna. Una mirada que debemos 
dirigir también hacia los nuevos retos que plantea el presente 
y el futuro.

No se trata de una efeméride, no es un acto de inocente 
melancolía. Lo hacemos precisamente en tiempos de crisis, 
cuando ante el fracaso de un modelo que se ha mostrado in
sostenible en términos medioambientales y sociales parece 
que lo único que se nos ofrece desde el poder es, paradójica
mente, la reedición ampliada y más o menos maquillada de 
una misma fórmula.

Lo que estamos poniendo sobre el tapete es nuestra pro
puesta, nuestra alternativa: la acción organizada y en sentido 
democrático de una ciudadanía consciente que evite esa res
tauración, que se resista firmemente al recorte de derechos 
sociales y ciudadanos que se parapeta tras la coartada de la 
crisis. Una presencia ciudadana que articule prácticas que lle
ven la democracia más allá y que impulsen la conquista de los 
nuevos derechos que han de dar cuenta de las nuevas nece
sidades que se plantea una sociedad crecientemente diversa.

Con la que está cayendo y lo que tenemos por delante, cua
renta años no es nada y, sin embargo, nos demuestran lo im
prescindible.
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Hemeroteca sentimental
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El día más largo de 
la batalla de Can Clos

Paco Candel
Article publicat al diari Tele/eXprés, desembre de 1971

Paco Candel va recollir l’article que reproduïm, publicat a Tele/eXprés, al llibre 
Apuntes para una sociología de barrio (Edicions 62, 1972)
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Tenía que suceder. Y ha sucedido. Escribo el borrador de 
este artículo el lunes día 6 por la noche (diciembre de 

1971), cabreado y con los pies metidos dentro de un cubo de 
agua caliente con sal, desriñonado, después de una jornada 
que ha sido el día más largo de la batalla de Can Clos. La trom-
ba de agua que cayó la noche del domingo al lunes en Barce-
lona hizo de las suyas en todas las zonas donde vive la gente 
humilde —los elementos de la Naturaleza son de derechas, 
ya no me cabe la menor duda— y a estos barrios donde vivo 
los castigó de mala manera. Yo estaba levantado desde las 
tres de la madrugada, en que me avisaron por teléfono de que 
las Casas Baratas se habían inundado. Tengo allí familia y me 
acerqué a echar una mano y a estar con ella. Entré en las Casa 
Baratas con el agua hasta el muslo. El agua estaba tan helada 
que te cogían calambres. Como no eres como Dios, y no pue-
des estar en todas partes, creía que aquella barriada había sido 
la más afectada. Y no era así. En Montjuïc había reventado 
uno de los vertederos de basuras y su pestilente y nauseabun-
do contenido se había precipitado sobre la barriada de Can 
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Clos. Aquella profecía surrealista y kafkiana de que un día nos 
ahogaría un río de porquería —y perdonen el eufemismo—, 
se había cumplido sobradamente. Ocho viviendas quedaron 
destruidas, dos bloques de casas resentidos y veinte familias 
sin hogar. ¡Hala! Una de estas ocho familias tenía una hija mu-
riéndose en la Residencia. Abandonaron por unos momentos 
a la agonizante, volvieron a la destrozada vivienda a hacerse 
cargo de la cuestión y a ver qué les había pasado a los otros 
hijos, y otra vez con la enferma. Son situaciones que te trituran 
el alma, en las que morderías el infinito y darías cabezazos 
contra no sabes qué ni quién, aunque a veces sí que lo sabes.

Era de noche cuando me acerqué a Can Clos. Venía de Bar-
celona en el autobús y me encontré con uno de los curas de 
la parroquia, el que trabajaba de pintor, quien me explicó el 
cacao de Can Clos. La gente estaba desde los ocho de la maña-
na cerrando el paso a los camiones de la basura. Mi Paquito 
me había explicado algo respecto a este bloqueo de camiones, 
pero no me había sabido decir en qué parte estaba la barrera 
humana.

La carretera del Port estaba llena de barro, un barro pas-
toso, como un agua chirle, al que no había botas que se le 
resistieran. No había luz. En los comercios despachaban con 
velas. El barro despedía un olor acre y carrasposo que se me 
aferró como el cáncer a la garganta y ya no se me soltó en todo 
el rato. El barrio del Port también estaba lleno de barro y de 
pedruscos. La misma torrentera que había cogido a Can Clos 
había desfilado por allí. Una de las maestras me contaba que 
el agua había entrado en lo que antaño había sido la portería 
de escuelas e iglesia, y mi casa, y que ahora son unas clases. 
Todos los maestros habían estado sacando agua y barro, pero 
un barro pestilente. En las inundaciones que yo sufrí viviendo 
allí se trataba de un barro gredoso y aséptico, no contaminado 
como el de ahora.

Las camiones de la basura estaban aparcados a todo lo lar-
go de la calle principal del Port. Empezaba su estacionamiento 
en la entrada de la carretera que conduce a los vertederos. Allí 
habían puesto una fila de pedruscos y unos recipientes de los 
mismos basureros y era donde estaba la barrera humana. Los 
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coches de basuras, toda la flota, formando un convoy de des-
perdicios, ocupaban esa calle hasta la del Port y por allí a la de 
San Eloy y hasta la Zona Franca. Aromatizaban el ambiente. 
Entre las dos filas de camiones estaban los jeeps de la policía 
y las camionetas o autobuses, y delante un coche manguera. 
Eran unos cuatrocientos hombres y los mandaba un capitán. 
Entre ellos había policías que viven en el Polvorín y sufren en 
sus pituitarias las molestias de estos vertederos que han con-
ducido a la larga a esta trágica situación. Los conductores de 
los camiones de basuras estaban apilados en un tercer grupo. 
Habían comprendido las razones de los habitantes de aquellas 
barriadas, y habiendo abandonado los camiones, esperaban 
el resultado definitivo: pasar con los camiones, ya todo acla-
rado, o volverse a sus casas. Psicológicamente, al igual que 
la policía, estaban ganados. Todos comprendían que aquellas 
personas tenían más razón que un santo y les hubiera dolido 
tener que enfrentarse con ellas.

Me dirigí a Can Clos. Había tanto barro en el trayecto y en el 
mismo barrio, que te ponías perdido los bajos de los pantalo-
nes y rebasaba la altura de las botas. Ya era el segundo panta-
lón y las segundas botas que me ponía en un mismo día. Mu-
cha gente había tenido que cambiarse, si no por el barro por la 
lluvia. Los que formaban la barrera ante los camiones habían 
aguantado impávidamente los chaparrones de la mañana.

En esta vuelta por Can Clos me acompañan una asistenta 
social, una javeriana y una mujer del barrio. Está todo a oscu-
ras. Una de ellas lleva una linterna. La puerta del bar está a me-
dio cerrar. No despachan. En el Centro Social se ven unas débi-
les luces de velas. Parece un velatorio. Una excavadora limpia 
de barro y pedruscos el camino de al lado y mete un ruido 
infernal. En la esquina por donde entró el torrente de porquería 
han levantado un parapeto con sacos terreros. Entramos en 
las casas dañadas. Han sacado el lodo y los enseres. Los tabi-
ques medianeros están rotos, reventados, resquebrajados. Las 
paredes hechas un asco. El empapelado cuelga a jirones, los 
cables están sueltos, hay muebles abandonados: unas literas, 
unas sillas. Las viviendas de la parte de delante, que tienen 
porches o soportales, han recibido más. Sus puertas están ob-
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turadas. Aún hay barro, y entre él, una máquina de coser, otra 
de tricotar, utensilios... Afuera, el barro ha cubierto casi una 
furgoneta dos caballos. Encima hay una fotografía enmarcada 
de señora, la dueña de la casa, seguramente. Alguien la colo-
ca boca abajo. Boca arriba parece un reproche. Así es como 
cerrarle los ojos a un muerto. Volvemos a la barrera humana.

La gente estuvo todo el día allí, frente a aquella especie de 
división blindada que parecían los camiones de aluminio de 
las basuras y los coches de la policía. Ellos eran como unos 
humildes partisanos, sólo con la fuerza de su razón. Hubo per-
sona que no se movió de allí desde el principio hasta el final. 
Otros iban y venían. Otros al salir del trabajo. Las mujeres y los 
niños formaron la primera barrera de la mañana. Unas veces 
había mucha gente y otras menos. Siempre oscilaron de dos-
cientas a quinientas personas. El capitán de la fuerza pública 
se acercaba de vez en cuando al grupo y transmitía las nove-
dades que le habían comunicado a él. La gente le rodeaba y le 
preguntaba más cosas de las que a veces podía contestar. Cir-
culaban termos de café con leche. Algunos comían el bocadillo 
que se habían traído. Otros repartían galletas de algún paquete 
que habían comprado. Todos se invitaban a fumar. Se habían 
hecho vagas promesas, insinuando relativas soluciones, por 
parte de las autoridades municipales. Pero todo el mundo es-
peraba afirmaciones más comprometidas y concretas.

Una de las veces llegó una ambulancia. Se le abrió paso. 
Pero por allí no se entraba en Can Clos. Maniobró y tiró hacia 
abajo. No sé a quién se llevaría. El capitán volvió a hablar con 
la gente. Tenían que dejar pasar a los autocares que venían a 
buscar a los damnificados. Eso sí, de acuerdo. Regresó de nue-
vo. Los autocares no podían pasar, debido al embotellamiento 
que formaban los camiones de la basura. Que las familias que 
habían venido a buscar se acercaran hasta la carretera del Port, 
donde esperaban los autocares. De acuerdo.

Y hacia las diez de la noche llegó la solución, admitida, 
al principio, con recelo, pero que después tomó cuerpo de 
conformidad. Con el micro de la policía se transmitieron las 
condiciones del pacto. El alcalde prometía que sólo echarían 
basuras en aquellos vertederos hasta el día 22 de este mes. El 
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presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, señor Mar-
tín Butsems, y la concejal del distrito, señorita Carmen Gon-
zález, que eran los intermediarios del pacto, se comprometían 
a volverse a manifestar con todos nosotros si esa promesa 
no se cumplía. Aposentarían a los damnificados en un hotel 
y se les indemnizaría. A los que habían perdido la vivienda se 
les facilitaría otra. Se pediría que se incluyera en la relación de 
catástrofe nacional, junto con los de septiembre, a los de Can 
Clos. Etcétera.

Hoy martes, en que paso a limpio este artículo, oigo por la 
radio que el plazo de verter basura no es hasta el día 22 de este 
mes, sino hasta el día uno de enero. No es que desconfirmen 
lo del día 22, sino que sólo citan esta fecha. Algunos periódicos 
también. Como parece ser que al mediodía el alcalde dio esa 
fecha y por la noche —en vista de lo tensa de la situación— dio 
la otra, se supone que es un error. Lo que veo que la prensa re-
calca, y de ello nos alegramos, es la promesa del presidente del 
Patronato y de la concejal. ¿Qué día estarán allí con nosotros, 
el veintidós de este mes o el uno de enero? Del enero próximo, 
se entiende, porque el chistoso de turno anda diciendo: como 
no se ha especificado el enero de qué año... 

Notas al artículo

«El día más largo de la batalla de Can Clos» marca para 
mí un hito en mi carrera como articulista. Seguramente es del 
artículo que me siento más orgulloso. En la guerra entablada 
entre los vecinos de la zona en que habito y las autoridades 
municipales, yo me arrogué el puesto de francotirador desde 
mi rincón semanal en el periódico Tele/eXprés. Mis vecinos no 
son devoradores de prensa. Creen en ella, en su poder, pero no 
la siguen. Mas estos artículos míos, la mayoría de los cuales 
los hemos incluido en este libro, los leyeron y se los pasaron 
unos a otros y los que no los leyeron sabían que yo había escri-
to defendiendo la causa y, aparte de felicitarme, o agradecér-
melo, me decían que tuviera cuidado, pues me la podía cargar 
metiéndome con los intocables, y que escribiera sobre esto y 
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sobre lo otro. Muchos me hacían más valiente de lo que soy, y 
sacudiendo los dedos decían o venían a decir: ¡caray!, qué ma-
nera de atizarle a nuestros mandamases. También, algunos, 
cosas inverosímiles. El artículo «El día más largo de la batalla 
de Can Clos» fue el apoteosis, y muchos creyeron que la ba-
talla la había ganado yo. En las asambleas de barrio, cuando 
llegaba, se oía el murmullo: ha llegado el escritor, dejad sentar 
al escritor, y me hacían ocupar una silla en el corro. Algunas 
mujeres me decían: déjeme que lo abrace. Y me abrazaban.

Yo le he pedido a la literatura algo más que arte, satisfac-
ción estética y posteridad. Le he pedido utilidad. No que me 
sea útil a mí crematísticamente —considero de ley ganarme 
la vida con ella y estoy orgulloso de que mi profesión sea el 
oficio que me hace ganármela—, sino útil a los demás y, sobre 
todo a una causa común. Yo me he sentido útil a los demás 
con muchos de mis libros, concretamente con Donde la ciudad 
cambia su nombre (pese a la inmolación que sufrieron algunos 
de los protagonistas), con Los otros catalanes, con La carne 
en el asador, con Los que nunca opinan y con Ser obrero no es 
ninguna ganga, pero nunca había visto los resultados de esta 
utilidad tan directa y rápidamente. Es indudable que otros ar-
tículos míos alcanzan mayor cota literaria —igual que otros 
libros que no son los citados—, pero yo no lo pensaba, esto 
de lo literario, o no me acordaba de ello, y veía a mi artículo 
resplandecer, y una vez que lo oí leer en un corro, y otra que 
me lo hicieron leer a mí, me sonaba maravillosamente, sin ca-
cofonías, sin repeticiones, con una sintaxis correcta, jugoso y 
rico en estilo. (...)
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Rodríguez Ocaña: 
 el obrero que quiso ser concejal

Manuel Vázquez Montalbán
Article publicat al número 579 de la revista Triunfo, 1973

Article de Manuel Vázquez Montalbán a Triunfo sobre la candidatura de Rodríguez 
Ocaña, 1973 
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Las elecciones de nuevos concejales para el Ayuntamiento 
de Barcelona han conseguido crear una cierta expectación 

pública. No tanta como han subrayado algunas notas oficiales, 
ni tan poca como pasadas ediciones electorales de este tipo. 
Había una extra-expectación condicionada por la personalidad 
de alguno de los candidatos: el señor Tarragona, coalición 
personal e intransferible de Cambó y don Alejandro Lerroux; 
el señor Mas Sala, hasta hace poco secretario del combativo 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; el señor Thió, 
un implacable crítico de los problemas urbanos de la ciudad, y 
finalmente, el señor Rodríguez Ocaña, obrero de nacimiento, 
vida y muerte, obrero de verdad, no de esos obreros-burócra-
tas que de vez en cuando se prefabrican en los laboratorios de 
misteriosas representatividades.

Tarragona y Rodríguez Ocaña consiguieron la victoria. Ta-
rragona tiene una imagen pública creada, inspira confianza y 
es hoy por hoy un hombre-índice de las clases medias barce-
lonesas que peinan canas. Rodríguez Ocaña triunfó sorpren-
dentemente tras una batalla electoral barata, clara y sencilla. El 
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obrero nacido en Jaén hace cincuenta y un años se presentaba 
a sus posibles electores con estas sencillas palabras: «Mi vida 
ha sido la de tantos otros que se han visto obligados a dejar 
su tierra natal para buscar trabajo en Barcelona. Respecto a 
mis ideas puedo resumirlas en pocas palabras: sólo los tra-
bajadores están interesados en resolver los problemas de los 
trabajadores. Sólo los vecinos de los barrios están interesados 
en resolver los problemas de los barrios».

La candidatura de Rodríguez Ocaña se dilucidaba en los 
barrios límites de la ciudad, los crecidos como consecuen-
cia de un mercado de trabajo incontrolado, de una explosión 
demográfica suprema, de una inmigración acelerada, de una 
falta de planeación urbanística indignante, de una especula-
ción que pide a gritos la formación de un tribunal especial de 
investigación. Desde su feudo en el barrio de la Trinidad, Ro-
dríguez Ocaña ha presenciado, al igual que sus vecinos, las 
idas y venidas del nuevo alcalde en mangas de camisa, reco-
rriendo escombreras, desagües, un paisaje de improvisación y 
cochambre que ha afectado a la primera autoridad municipal 
hasta el punto de, según se dice, acariciar la idea de dimitir. La 
Barcelona que ha heredado Masó dista mucho de ser la breva 
que pregonaban los panegíricos de despedida de Porcioles. Y 
una de dos: o en las veinticuatro horas de relevo de poderes se 
vinieron abajo todas las magnificencias, o tales magnificencias 
jamás existieron. Los vecinos de los barrios donde vive Rodrí-
guez Ocaña se han agrupado para defender sus derechos y 
han recurrido en ocasiones a manifestaciones masivas para 
conseguir derechos mínimos de ciudadanía: agua, luz, higie-
ne pública, colegios. Son nueve barrios conflictivos que hasta 
ahora sólo habían servido para el enriquecimiento de sus cons-
tructores y algún desgarre de vestiduras de comentaristas de 
información local. El propio Rodríguez Ocaña lo dijo durante 
su campaña electoral: «Detallar en palabras los problemas del 
distrito es imposible. El abandono de nuestros barrios está a 
la luz del día para penuria de unos y vergüenza de otros, como 
incluso el alcalde ha reconocido. Faltan agua y servicios ele-
mentales. Calles sin asfaltar, sin cloacas, sin casi alumbrado. 
Malas comunicaciones. Faltan escuelas, guarderías, ambula-

La candidatura de 
Rodríguez Ocaña 
se dilucidaba en 

los barrios límites 
de la ciudad, los 

crecidos como 
consecuencia de un 
mercado de trabajo 

incontrolado, de 
una explosión 

demográfica 
suprema, de 

una inmigración 
acelerada, de una 

falta de planeación 
urbanística 
indignante.



 Rodríguez Ocaña: el obrero que quiso ser concejal • 405

torios, centros sociales... A esta situación deben añadirse los 
nuevos proyectos municipales (Cinturón de Ronda, Plan Par-
cial, autopistas...) que representan expropiaciones, desapari-
ción de posibles espacios verdes, especulación, aislamiento de 
barrios por nuevas vías».

Rodríguez Ocaña basó su campaña en el contacto directo 
piso por piso con sus posibles electores. Él o su equipo de 
sostenedores iban a los pisos y entablaban conversación. A los 
pocos segundos ya sabían a qué atenerse: aquel hombre ha-
blaba el lenguaje que podían entender y prometía enfrentarse 
a problemas reales. Básicamente, sus promesas eran éstas:

«- Informar a los vecinos de todos los proyectos del Ayun-
tamiento.

 − Llevar al Ayuntamiento únicamente las exigencias que 
los vecinos planteen en las reuniones y asambleas por 
barrios. Las decisiones de las asambleas de Asociacio-
nes de Vecinos tienen gran autoridad y deben ser respe-
tadas por el Ayuntamiento.

 − Estar a disposición del vecindario. Dedicaré todas las 
tardes a mi trabajo de concejal.

 − Trabajaré con personas capaces de colaborar eficaz-
mente en mi trabajo. Asociaciones de Vecinos, asisten-
tes sociales, abogados, urbanistas..., que en su labor 
demuestren competencia y voluntad de defender los 
intereses de los barrios.

 − Delante de planes municipales de envergadura, expropia-
ciones, desaparición de espacios públicos, convocaré a 
los vecinos para tomar decisiones. Nadie debe ser desa-
huciado de su casa, si no es a cambio de una vivienda 
digna en el barrio a un 10% de su salario. Los terrenos de 
Pegaso y Renfe deben ser de utilidad pública del distrito: 
fomentar vida asociativa, divulgar presupuesto munici-
pal, tener el cargo a disposición de los vecinos, defender 
elección democrática del alcalde.

 − Con mi salario entraré en el Ayuntamiento y con mi sa-
lario saldré de él.
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 − No quiero hacer promesas personales, ni soy un perso-
naje ni tengo amistades influyentes (los que las tenían 
prometieron mucho y no han dado nada); lo único que 
poseo es la experiencia de muchos años de vivir y luchar 
en este distrito, especialmente como miembro activo de 
la Asociación de Vecinos de Nou Barris; creo que nadie 
tiene más autoridad para decir que hará una cosa que 
aquel que lleva dieciséis años haciéndola.»

La ciudad «aposentada» contempló inicialmente con una 
cierta ironía la batalla electoral del «jaenero». La ciudad «crí-
tica», con un cierto escepticismo y una convicción general de 
que nada podría hacer un francotirador ni para llegar al Ayun-
tamiento, ni para cambiar nada en el caso de que estuviera 
dentro. Tanto la ironía como el escepticismo fueron desapare-
ciendo a medida que se daban cuenta del fenómeno de polari-
zación popular que representaba Rodríguez Ocaña. Polarizaba 
porque estimulaba el proceso de identificación de las masas, y 
su victoria, tan sustancial como la de Tarragona, era también 
producto de su papel de hombre índice de la conciencia de 
unos sectores sociales.

Pero tal vez precisamente por eso, Rodríguez Ocaña, de 
momento, no ocupará la concejalía que se había ganado con 
votos. En el mismo momento de la proclamación oficial de 
vencedores, la Junta Electoral impugnó la elección de Rodrí-
guez Ocaña «... porque no había presentado las cuentas de su 
campaña en el plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores 
al conocimiento del resultado». El representante de Rodríguez 
Ocaña llevaba las cuentas en el momento de la impugnación. 
De nada valió.

Quince mil electores quedaban chasqueados y recibían el 
apoyo de veinte mil electores de los cuatro últimos candidatos 
que apoyaron a Rodríguez Ocaña inmediatamente después de 
conocer la decisión de la Junta. Con la excepción del segundo 
clasificado, señor Guasch, automáticamente convertido en con-
cejal, los restantes candidatos del Distrito IV elevaron un escri-
to al Ministerio de la Gobernación protestando contra la, en su 
opinión, «arbitrariedad» cometida contra Rodríguez Ocaña.
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Porque a arbitrariedad sonaba el que se utilizara el argu-
mento de las cuentas para desposeer a uno de los elegidos que 
tenía las cuentas más claras: vive de su trabajo en una fábrica, 
vive entre las gentes cuyos derechos quiere defender, no se 
mostraba susceptible a componendas presentes ni futuras, se 
gastó sus ahorros, su tiempo y el tiempo de sus entusiastas 
para financiar la campaña.

Las cuentas estaban excesivamente claras.
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La premsa de barri: el país real
Teresa Pàmies

Article publicat al número 28 de la revista Nous Horitzons, 1974

Quart de casa, el butlletí de l’AV de la Barceloneta, un exemple de la «premsa pobra» de la qual parla 
Teresa Pàmies al seu article
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No podem dir que els problemes dels barris de Barcelona 
i d’altres ciutats de la seva província siguin totalment ig-

norats per la premsa institucionalitzada. Gràcies a un nucli 
important de periodistes de diversos diaris i revistes, les pà-
gines d’aquests mitjans han de recollir alguns dels problemes 
més apressants de la població treballadora, que és qui pateix 
la manca d’escoles, ambulatoris, espais verds, pavimentació, 
clavegueram, transport urbà, habitatge, explosions de gas, es-
fondrament d’obres concebudes amb criteri lucratiu, etc. De 
tot això se’n parla, i alguns periodistes n’han fet, fins i tot, una 
mena de secció «fixa» que els ha fet guanyar molts lectors.

Però el factor decisiu que fa que la gran premsa no pugui 
silenciar aquests problemes ha estat l’acció dels afectats, ac-
ció que pren un volum considerable i esdevé part coherent, 
raonada i serena de la lluita política general per la democràcia 
veritable, per un règim que defensi —de fet i no de paraula— 
els interessos de les poblacions dels suburbis enfront de l’ex-
pansió anàrquica i voraç dels monopolis capitalistes, amb el 
suport polític i econòmic de l’Estat.
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Una de les eines més eficients d’aquesta lluita és la premsa 
de barris mensual, quinzenal o bimensual, publicacions legals 
creades en el marc de les associacions de veïns, fins i tot allà 
on no n’hi ha, o al marge de les que no defensen els maltrac-
tats. És aquesta premsa la que dóna la visió autèntica del país 
tal i com és i no tal i com el presenten al NO-DO o a TVE.

La premsa de barri revela també la capacitat d’iniciativa, 
els dots creadors de la part més activa de les capes socials 
més explotades, més estafades de la societat capitalista fran-
quista. D’altra banda, l’orientació d’aquesta premsa, la seva 
elaboració, els mitjans econòmics en què se sosté —inclosa 
la publicitat del comerç local, és a dir, el petit comerç—, les 
col·laboracions que troba fora del món obrer en matèria d’as-
sessorament i tribuna —periodistes, arquitectes, aparelladors, 
tècnics, sociòlegs, capellans conciliars, mestres d’escola, pro-
fessors d’institut, artistes—, tot això en el seu conjunt i en la 
perspectiva demostra que l’aliança de les forces del treball i 
la cultura no és un eslògan utòpic sinó una realitat que s’està 
configurant i que prepara, ja des d’ara, una base sòlida per a 
l’edificació pacífica del socialisme.

Les relacions entre Administració i administrats ha deixat 
de ser una rutina que rutllava a cops d’amenaça, d’amagatotis 
i confiant en la resignació dels maltractats, que han buscat i 
trobat els mitjans per fer petar l’anar fent administratiu, per 
dur els problemes al carrer, a les pàgines del periòdics propis i 
àdhuc a les sessions públiques de l’Ajuntament, amb pancar-
tes i tota la pesca. No són espectacles folklòrics sinó accions 
espectaculars mogudes conscientment per problemes angoi-
xosos que ja no poden ni volen esperar. Aquests problemes 
van començar a ser exposats als periòdics de barri, en butlle-
tins fets a multicopista o en revistes gràfiques ben editades; en 
una sèrie d’exposicions documentals que, com la de la Guine-
ueta o la de Santa Coloma, són denúncies i projectes construc-
tius, factibles, econòmics, perquè en la seva elaboració no han 
intervingut les mandangues entre empreses d’obres públiques 
i els galifardeus d’Hisenda a tots els nivells, des del govern de 
Madrid —sigui Carrero o sigui Arias— fins al regidor de l’Ajun-
tament —sigui Porcioles o sigui Masó—.
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Fetes aquestes consideracions, passem als exemples, bo i 
basant-nos en una col·lecció de les publicacions de barri més 
conegudes.

Tenim a les mans exemplars de 9 barrios, una de les pu-
blicacions que més ha contribuït a demostrar que el famós 
«Plan Parcial» de l’Ajuntament per resoldre els problemes dels 
nou barris (Torre Baró, Vallbona, Trinitat, Verdum, Prosperi-
tat, Roquetes, Guineueta, Canyelles i Ciutat Meridiana) és, en 
el millor dels casos, incoherent. Els veïns han estat alertats i 
perfectament informats per 9 barrios, que, ultra el butlletí pro-
fusament distribuït, organitzà, amb l’ajut del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes, una exposició que concretava les solucions veri-
tables i no es limitava a exposar els problemes. L’exposició fou 
un èxit com a mitjà d’informació, de denúncia i de sensibilit-
zació de capes socials no afectades pels problemes dels més 
pobres però potencialment aliades seves, per humanisme i per 
curar-se en salut, perquè l’expansió caòtica i voraç dels mono-
polis engoleix i empobreix sectors no proletaris, concretament 
a l’hora de crear supermercats i d’expropiar terrenys de propie-
taris humils per a les construccions monumentals concebudes 
amb criteri capitalista.

Una exposició de les mateixes característiques fou organit-
zada per Grama, a Santa Coloma, amb un detall suplemen-
tari força interessant: es contractaren els serveis d’un equip 
de tècnics de Madrid perquè fessin un «Estudio de urbanis-
mo, sociología y arquitectura» de la vila de Santa Coloma de 
Gramenet. Els tècnics van ser pagats per subscripció entre els 
veïns. Ultra l’exposició, Grama dedicà un número monogràfic 
titulat: «¿Conoce usted Santa Coloma?».

El butlletí El Carmelo és més modest en presentació però 
no menys eficaç i combatiu. Amb el suport de la revista Cau, 
del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, infor-
mà els veïns sobre les característiques globals de la població 
del barri, sobre la seva estructura socioprofessional, on veiem 
que el 73% són obrers dels quals un 59% treballa a la indús-
tria. Les dades recollides, analitzades i clarament exposades 
per tècnics d’una mentalitat no lucrativa fan que els veïns del 
Carmel tinguin una idea més exacta del que és la seva comu-
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nitat, i puguin mesurar la seva força a l’hora de reclamar les 
condicions de vida quotidianes, tenint ben entès que viure no 
és únicament menjar, dormir i pencar.

Aquesta tasca informativa es combina —i el butlletí El Car-
melo n’és exponent— amb activitats culturals que responen al 
coneixement de les necessitats de la comunitat, i en l’elabo-
ració pertinent de reivindicacions urbanístiques perfectament 
raonades.

Fóra molt llarg descriure tots els temes dels nombrosos pe-
riòdics de barri existents. Mereixen un llibre. Tenim la publica-
ció de Sants, amb una escruixidora portada d’en Cesc; hi ha la 
de Les Corts, una de les més recents, perquè amb prou feines 
té uns mesos; hi ha 4 Cantons i El Besós, que es destaquen per 
una força de captació dels problemes essencials locals dins 
d’un context general i, malgrat els migrats mitjans econòmics 
de què disposen, assoleixen una presentació atractiva i gens 
demagògica. Menció especial mereix la revista Can Oriach, de 
Sabadell, portaveu d’un grup de barris d’aquella ciutat de nis-
saga proletària. A la redacció hi figuren escriptors de la talla de 
Joan Oliver (Pere Quart), sabadellenc de soca-rel. Però l’admi-
rable poeta, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, escriu a 
les noves fornades de sabadellencs les lluites dels seus pares i 
avis, la lluita obrera local dins d’un context nacional. En aquest 
treball parla del paper que van jugar homes com el nostre com-
pany Josep Moix, també de Sabadell.

Can Oriach és una revista que, ultra exposar i defensar els 
interessos i les necessitats dels barris obrers de Sabadell, con-
tribueix, per la seva qualitat, a la culturització d’un proletari-
at que no ha tingut, que no té accés a la cultura. Mitjançant 
ressenyes de llibres, exposicions d’art, concerts de música i 
representacions teatrals, Can Oriach omple un buit en la co-
munitat sabadellenca i ho fa sense consideracions comercials 
ni de capelleta. És un exemple digne d’estudi i d’aplicació en 
altres indrets de característiques semblants.

Crear i dur endavant la premsa de barri tal i com l’han con-
cebuda les publicacions esmentades no és gens fàcil. Els entre-
bancs administratius són considerables, i les multes a Grama 
ho demostren. També existeix el perill que la gran premsa ca-
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pitalista (no n’hi ha d’altra) assimili o absorbeixi les modes-
tes publicacions de barri amb el desfici de guanyar lectors del 
suburbi i, a l’ensems, malmetre un instrument de la població 
treballadora que fa nosa als grans capitalistes i al seu règim. Hi 
ha també el perill de la rutina, d’encallar-se en els problemes 
de sempre car aquests no es resolen pel sol fet d’exposar-los.

Cap, però, d’aquests inconvenients i perills romandrà si els 
que fan la premsa de barri guanyen i conserven el suport de la 
població local, mentre el lligam entre premsa i necessitats ma-
terials i culturals sigui actiu. Això exigeix la crítica dels lectors i 
no només l’ajut; la renovació dels col·laboradors; la cerca d’ai-
xò que El Besós en diu «el pulso de la población». D’aquesta 
manera, la premsa de barri esdevé, ultra mirall d’una situació, 
alçaprem per extreure i mobilitzar la força dels milions d’afec-
tats per les lladregades, les mandangues, les porcades d’una 
Administració (llegiu règim) que es caracteritza per la seva 
immoralitat i un menyspreu absolut per les necessitats de la 
població treballadora.

Caldria parlar també del paper de les associacions de veïns, 
però aquest és tema que preparem per a un altre número.
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Josep Maria Huertas Clavería

Article publicat a la revista número 100 de Carrer, gener de 2007

Últim article publicat per Huertas Claveria a Carrer
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Qui va pensar abans que ningú a aprofitar els terrenys in-
dustrials que anaven quedant obsolets a Barcelona va ser 

Pere Duran Farell, president de Catalana de Gas. Ell va inspirar 
el Pla de la Ribera el 1966. Al Poblenou es trobaven gairebé tots 
els solars afectats —entre ells el de Catalana de Gas—, i els ha-
bitants de l’aleshores barri industrial es van adonar que, si es 
feia tal com estava projectat, perdien en uns casos l’habitatge 
i en uns altres la petita indústria o el taller on treballaven, i van 
aconseguir aturar-lo, tot i que era temps de dictadura.

Deu anys més tard, l’interès per saber què es podia fer 
d’àmplies zones obsoletes va donar lloc al Pla Comarcal, que 
va provocar l’oposició de sectors tan poc coincidents com els 
grans propietaris de sòl i les associacions de veïns, els primers 
perquè temien perdre l’oportunitat de fer negoci, i els segons 
perquè no es donava resposta a les reclamacions de més 
zones verdes i equipaments en una ciutat on els problemes 
s’amuntegaven com a conseqüència de la desídia de l’admi-
nistració municipal.
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Conten que Juan Antonio Samaranch va arribar a dir del 
Pla Comarcal que era «un pla socialista», segurament espero-
nat pel banquer Jaume Castell, per al qual treballava i que veia 
com el seu intent de fer de les platges del Baix Llobregat una 
urbanització gegant s’esvaïa en els mapes creats per l’enginyer 
Albert Serratosa i l’arquitecte Joan Anton Solans. I consti que 
en l’elaboració del Pla Comarcal havien intervingut, per salvar 
els seus interessos, gent com Matías de España Muntadas, 
exalcalde de l’Hospitalet i un dels propietaris de la famosa 
empresa La España Industrial, els terrenys de la qual, a cavall 
d’Hostafrancs i Sants, eren contemplats per ell i la seva famí-
lia com ideals per aixecar-hi un eixam de pisos que donessin 
bons diners, i pels veïns com el parc que calia a una zona tan 
atapeïda que havia donat lloc a una estrofa de cançó: Aquí la 
gent la passa puta: mig pam de verd com a Calcuta. Així resso-
nava en el festival popular de cançó celebrat al cinema Liceu el 
13 d’abril de 1975 mentre la cantava Núria Feliu, filla de Sants, 
el barri que lluitava per evitar la pèrdua d’un solar tan valorat. 
Finalment, l’enfrontament es va saldar amb un triomf veïnal 
propi dels utòpics anys setanta…

La creu del 92

És ja una creença popular que Barcelona va donar un pas 
de gegant gràcies als Jocs Olímpics de 1992. En els sis anys 
que van passar entre la proclamació de la candidatura barcelo-
nina a Ginebra, en els llavis de Juan Antonio Samaranch —una 
ironia de la vida, ja que havia passat d’especulador a president 
del Comitè Olímpic Internacional— és ben cert que la ciutat va 
transformar-se, en bona part en positiu.

El 1986 ja hi havia llum verda per fer-hi els Jocs i l’alcalde 
Pasqual Maragall volia no sols canviar la ciutat sinó les pobla-
cions que l’envoltaven, per a la qual cosa comptava amb l’eina 
de la Corporació Metropolitana. La Generalitat, presidida per 
Jordi Pujol, malfiava del que veia com un contrapoder, i quan 
van ser aprovats un himne i una bandera de la Corporació, va 
decidir suprimir-la. Les bondats de la coordinació que facilita-
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va l’ens metropolità van ser superades per unes ingenuïtats 
polítiques.

En els anys següents, els de les grans realitzacions preolím-
piques, hi va haver, però, un inconvenient que potser aleshores 
no es va veure prou clar: la demanda d’ajut a les grans im-
mobiliàries perquè paguessin una part dels equipaments que 
calia fer a canvi d’una generositat clara en les plusvàlues de la 
construcció, com va succeir a la Vila Olímpica. Les urgències 
del moment ho van justificar. El mal és que ja en aquells mo-
ments s’intuïa que el millor negoci era la possessió del sòl i la 
construcció, com ja havia succeït en els temps més negres del 
porciolisme. Per què calia seguir fabricant el que fos si el solar 
de la fàbrica era com una mina d’or en la Califòrnia de 1850?

Fins i tot es va donar, i es dóna, el cas de qui creu que 
el millor és mantenir la propietat del terra encara que estigui 
qualificat de zona verda, com és el cas escandalós de la finca 
d’Alfons XII, 48, propietat de Josep Pons, un farmacèutic hereu 
i amo del solar de l’empresa Vicente Ferrer, on ara s’aixeca El 
Corte Inglés, a la plaça de Catalunya. Prefereix que la casa i el 
jardí existents es vagin podrint a sol i serena que no arribar a 
un acord amb l’Ajuntament. Pensa que un dia canviarà la quali-
ficació fixada pel Pla Comarcal. I com els impostos sobre el sòl 
on clarament s’especula no estan sotmesos, com en d’altres 
ciutats europees, a augments progressius, el cas es manté per 
vergonya privada i pública.

Can Girona, als tribunals

Quan Joan Anton Solans, un dels pares del Pla Comarcal, 
va saber que s’havien venut les catorze hectàrees de Can Giro-
na, nom popular de Macosa, va comentar que no entenia que 
una empresa que havia dut a terme feia poc unes millores a la 
seva indústria, que construïa ferrocarrils i metros, fes tal cosa. 
I és que havien començat els temps del diner fàcil.

Els terrenys van ser adquirits el 1990 per l’empresa Kepro, 
on figurava com a home fort John Rosillo. En uns anys, després 
d’una requalificació perquè fossin en bona part edificables, van 

Per què calia seguir 
fabricant el que 
fos si el solar de 
la fàbrica era com 
una mina d’or en la 
Califòrnia de 1850?
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doblar el seu valor mitjançant una venda que mai no va estar 
clara, i que va involucrar un pobre deficient mental que va ser 
abandonat després a Caracas. Sort que el noi no era tan soca 
com creien i va denunciar la situació a l’ambaixada espanyo-
la, i va començar una investigació que va acabar als tribunals. 
Tanmateix, amb els temps els terrenys van ser adquirits pel 
grup nord-americà Hines, i tot van ser facilitats. Corrien els 
anys postolímpics i l’alcalde Pasqual Maragall tenia por d’una 
paralització econòmica de la ciutat.

Total, que tot van ser facilitats per al nou grup inversor, que 
ràpidament va aixecar un petit Manhattan, conegut com a Dia-
gonal Mar, amb un centre comercial de pèssima arquitectura 
i la guinda d’un parc públic obra d’Enric Miralles i Benedetta 
Tagliabue per fer més passador un nou barri que era i és una 
mostra de ciutat insòlita a Barcelona i que el mateix ajunta-
ment considera ara un error haver-la autoritzat tal com és.

L’hora dels poderosos

Quim Español, arquitecte i poeta —cal subratllar aquest 
element— va ser un dia del 2000 director de Projectes Urbans 
amb Josep Anton Acebillo, l’home fort de l’urbanisme barcelo-
ní. Va dir-me en el transcurs d’una entrevista, tot acabat d’ac-
ceptar el càrrec, que «des d’aleshores ja no serien les immobi-
liàries les que manarien sobre l’urbanisme barceloní i que no 
tornaria a haver-hi un cas com Diagonal Mar». Poesia, vaja. 
És clar que, un any més tard, em defensava que era lògic que, 
en el pla de la Colònia Castells, a les Corts, s’enderroquessin 
dos edificis força nous —dels anys cinquanta— perquè calia 
eixamplar la vorera del carrer d’Entença. Quan li vaig fer veure 
que uns dos-cents metres més amunt un col·legi religiós esta-
va ocupant amb una ampliació la vorera del mateix carrer que 
ell deia que calia eixamplar, es va quedar sorprès. Estava, i està, 
clar que els plans de construcció de nous blocs que eliminaven 
la Colònia Castells trobaven poc sòl per arrodonir l’operació i 
això obligava a sacrificar els dos edificis «innocents».

La por a la 
paralització 

econòmica post-
olímpica va deixar 

concebre errors 
com Diagonal Mar.



 Història del primer negoci de la ciutat • 423

L’Ajuntament ha buscat, en els darrers temps, raons ideo-
lògiques per justificar els edificis alts i els elevats índexs d’edi-
ficació: per exemple, que és millor una ciutat densa que una 
que no ho sigui, tot el contrari del que es defensava trenta anys 
enrere, quan la Feliu comparava Sants amb Calcuta. El tinent 
d’alcalde Xavier Casas, en els seus moments d’esplendor, go-
sava dir que ja no feien falta tants equipaments, mentre en 
un barri com el del Poblenou hi havia, i hi ha, una sola escola 
bressol per a més de 40.000 habitants.

I així és com ha esclatat, fora del mateix Poblenou, el cas 
de Can Ricart, no com un equipament de barri, sinó com una 
manera de fer ciutat diferent a la que tenen pensada les im-
mobiliàries que influeixen, i de quina manera, en l’urbanisme 
barceloní. La defensa del recinte industrial, una mostra única 
de mitjan segle xix, ha enfrontat l’Ajuntament i el moviment 
veïnal com feia temps que no es veia.

Una altra lluita per salvaguardar una bella mostra de patri-
moni és la de Can Fargas, a Horta, on la família propietària no 
busca res més que obtenir uns beneficis exorbitants. Aquí, per 
sort, han topat amb una regidora sensible, Elsa Blasco.

Un desllorigador d’aquest cercle viciós podria ser l’apro-
vació de la nova Llei del Sòl, que espera la llum verda, i que 
permetria que els ajuntaments, i les administracions públiques 
en general, no haguessin de pagar a preu d’or els terrenys mar-
cats en els plans urbanístics com a zona verda o equipaments. 
Almenys, així s’alleujaria la situació. Si això no ho aprova un 
govern socialista, un té la impressió que el poder de les im-
mobiliàries i dels amos del sòl, i dels bancs i caixes que són al 
darrere, persistirà i que la construcció seguirà essent, anormal-
ment, el primer negoci de Barcelona i dels seus voltants.
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La història va per barris. Bibliografia
Andrés Naya

La col·lecció Tots els barris de Barcelona, de Jaume Fabre i Huertas Claveria, continua sent una 
referència bibliogràfica obligada
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Al número 88 de la revista Carrer (gener-febrer de 2005), 
vam publicar un llistat de llibres que tractaven la història 

dels barris de Barcelona. Ara el tornem a presentar ampliat 
i actualitzat, afegint alguns materials editats per les associa-
cions de veïns i veïnes.

L’exposició 40 anys d’acció veïnal té entre els seus objectius 
la recuperació de la història dels barris, en general, i del movi-
ment veïnal en particular. Les obres que relacionem tenen en 
compte aquesta vinculació entre barri i acció veïnal. Algunes 
d’elles poden adquirir-se, d’altres estan esgotades, però es tro-
ben amb facilitat a les biblioteques o als arxius de les respecti-
ves associacions de veïns i veïnes.

La major part dels llibres fan referència a un sol barri: els 
relacionem per districtes i data d’edició. També ens referim a 
algunes obres generals que contemplen la història de Barcelona 
des dels seus barris. Valorem positivament que en els últims 
anys s’estiguin publicant records i memòries d’activistes veïnals 
o treballs col·lectius impulsats des de les mateixes associaci-
ons de veïns. Actualment s’està treballant en aquesta direcció 
a diferents barris: ens alegra i esperem que trobin els mitjans 
necessaris per a la seva edició. També volem deixar constància 
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del treball realitzat pels arxius o tallers d’història, recollint mate-
rials i portant a terme treballs de memòria oral que, al marge de 
les normals dosis de subjectivitat, considerem imprescindibles. 
Durant els últims quaranta anys, la intervenció del veïnat en la 
construcció dels seus barris, i de la seva ciutat, ha estat impor-
tant, i aixecar-ne acta és, sense dubte, necessari.

Encara que en un treball d’aquestes característiques sem-
pre es dóna per sobreentès, volem reiterar que el llistat de lli-
bres que presentem correspon únicament al criteri personal de 
qui firma aquestes línies.

Obres generals

Els altres catalans. Candel, Francesc. Edicions 62, 1964. (Existeix una 
edició no censurada a càrrec de Jordi Amat.)

Barcelona ¿adónde vas? Martí, Francisco i Moreno, Eduardo. Dirosa, 
1974.

La lucha de los barrios en Barcelona (1969-1975). Revista CAU, 1975.
La Barcelona de Porcioles. alibés, Josep Maria i altres. Laia, 1975. (Ver-

sió ampliada del número 21 de la revista CAU, 1973.)
Tots els barris de Barcelona (7 volums). Huertas Claveria, Josep Ma-

ria i Fabre, Jaume. Edicions 62, 1976. (Existeix una segona edició 
ampliada de 1979.)

La lucha de barrios en Barcelona. equipo de estudio. Elías Querejeta 
edición, 1976.

Política urbana y luchas sociales. tarragó, Marçal. Avance, 1976.
Barcelona a cops. Catàleg de l’exposició del X aniversari de la FAVB, 

1982.
La construcció d’una ciutat. Fabre, Jaume i Huertas Claveria, Josep 

Maria. Plaza & Janés, 1989.
La Barcelona dels barris. autors diversos. FAVB, 1991. (Edi cions actu-

alitzades al 1999 i en el volum 3 de Quaderns de Carrer, 2008.)
Un periodisme alternatiu i autogestionari. La premsa de barris a Bar-

celona, 1968-1977. lópez, Manel. Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, 1994.

Barcelona en lluita. Huertas Clavería, Josep Maria i andreu, Marc. 
FAVB, 1996.

Els barris de Barcelona (4 volums). autors diversos. Enciclopèdia Ca-
talana entre 1997 i 2002.

Barcelona i els moviments socials urbans. doMingo i Clota, Miquel i bo-
net i Casas, Maria Rosa. Fundació Jaume Bofill, 1998.
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Les Cases Barates. autors diversos. Patronat Municipal de l’Habitatge, 
1999.

Barcelona, ciutat de fàbriques. basiana, Xavier; CHeCa, Martí; orpinell, 
Jaume. La nau Ivanow, 2000.

La Barcelona rebelde. autors diversos. Octaedro, 2004.
Del desencant a la contrainformació. La premsa de barris a Barcelona, 

1976-2001. Maristany, Gerard i Musons, Albert. Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, 2002.

El Patronat Municipal de l’Habitatge 1929-1979. autors diversos. Ajun-
tament de Barcelona, 2003.

Movimiento vecinal. Claroscuros de una lucha necesaria. reCio, Albert 
i naya, Andrés. Número 91-92 de la revista Mientras Tanto, 2004.

Barcelona a cops de gent. Mobilitzacions ciutadanes, 1890-2003. au-
tors diversos. Ajuntament de Barcelona, 2005.

Barcelona, ciutat i treball al segle XX. sánCHez, Álex. Coedició de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Arxiu Nacional de Catalunya, 2007.

Dones en Transició. nasH, Mary. Ajuntament de Barcelona, 2007.
Carrer i ciutadania, transició i democràcia: una historia per escriure. 

andreu, Marc. Volum 3 de Quaderns de Carrer. FAVB, 2007.
Barcelona, 30 anys de vida ciutadana. Huertas Claveria, Josep Maria; 

Musons, Albert; Maristany, Gerard; ibáñez, Maria Eugènia. Ajunta-
ment de Barcelona, 2008.

La Barcelona dels barris en perspectiva històrica. andreu, Marc. Volum 
3 de Quaderns de Carrer. FAVB, 2008.

Las desigualtats econòmiques i els barris. reCio, Albert. Volum 3 de 
Quaderns de Carrer. FAVB, 2008.

Barcelona: Una ciutat de barris desiguals. reCio CáCeres, Carolina. Vo-
lum 3 de Quaderns Carrer. FAVB, 2008.

Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona. borja, Jordi. Empúries, 
2010

* Per saber més de la història del moviment veïnal en les dues últi-
mes dècades, podeu consultar la revista de la Favb, Carrer, a la pàgina 
web de l’entitat (www.favb.cat).
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Ciutat Vella

El barri Gòtic de Barcelona. duran i sanpere, Agustí. Ayma, 1952.
El barrio de la Ribera y su ordenación. Florensa, A. Ajuntament de 

Barcelona, 1955.
De la Barceloneta del siglo XVII al plan de la Ribera. tatjer Mir, Mercè. 

Los libros de la Frontera, 1973.
Barrio de Ribera. brossa, J. i altres. Gustavo Gili, 1975.
Estudi previ a la remodelació de la Barceloneta. autors diversos. Ajun-

tament de Barcelona, 1978.
El Raval: història d’un barri servidor d’una ciutat. Associació de Veïns 

del Districte V, 1980.
Burgueses, inquilinos y rentistas (La Barceloneta). tatjer Mir, Mercè. 

CSIC, 1988.
Plan Especial de Reforma Interior del sector Central del Centro Históri-

co de Barcelona. segarra, Ferran i tatjer, Mercè. Ajuntament de 
Barcelona, 1989.

Grups socials, agents urbans, estratègies i conflictes a la Ciutat Vella de 
Barcelona. tatjer, Mercè i Costa, Joan. Ajuntament de Barcelona, 
1991.

El carrer de Petritxol. Associació de Veïns del carrer de Petritxol, 1991.
Historia y leyenda del barrio Chino. villar, Paco. La Campana, 1996.
40 aniversari Associació amics, veïns i comerciants de la Rambla. Asso-

ciació de veïns, 2000.
La Ciutat Vella de Barcelona. busquets, Joan i altres. Ajuntament de 

Barcelona, 2003 (2a edició).
Dones de Ciutat Vella. segura soriano, Isabel. Ajuntament de Barce-

lona, 2005.
La remodelación de Ciutat Vella. von Heeren, Stéfanie. Veïns en De-

fensa de la Barcelona Vella, 2002.
El Raval. aisa, Ferran i vidal, Mei. Base, 2006.

Eixample

Teoría General de la urbanización. Cerdà, Ildefons. Instituto de Estu-
dios Fiscales de Madrid, 1973

La dreta de l’Eixample. Miralda, Salvador. Editorial Dalmau, 1974.
L’Eixample vist per vint veïns. gabanCHo, P. La Campana, 1990.
Història de L’Eixample. perManyer, Lluís. Plaza & Janés, 1991.
Trenta anys treballant per al barri. Associació de Veïns de l’Eixample 

(Butlletí), 2005.
40 anys fent barri. 1968-2008. AV Sant Antoni, 2009.
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Sants-Montjuïc

El Montjuïc del segle XX. Fabre, Jaume; Huertas Claveria, Josep Maria; 
Martí GóMez, Josep. Pòrtic, 1969.

El Districte II. bonal, Raimon. Fundació Jaume Bofill, 1970.
Hostafrancs. Un barri de Barcelona. Carreras i verdaGuer, Carles. Se-

lecta, 1973.
Historia de un barrio que vive y lucha. Nuestra Señora del Port. Zona 

Franca. González Muñoz, Basilio. Autoedició, 1979.
Poble Sec. Aproximació a la realitat urbana. Estudis per al coneixement 

d’un barri. navas, D. i altres. Associació de Veïns -Taller Urbà, 1979.
Sants: anàlisi del procés de producció de l’espai urbà de Barcelona. Car-

reras i verdaGuer, Carles. Serpa, 1980.
Hostafrancs, 150 anys d’història. GarCía i PalaCín, Antoni. Amics de la 

Història i les Tradicions d’Hostafrancs, 1986.
Así se transforma un barrio. Zona Franca. González Muñoz, Basilio. 

Ajuntament de Barcelona, 1991.
Gents i fets del barri d’Hostafrancs. bonet, Llorenç; noves, Joan; pele-

grí, Joan; oliva, Montse i salvadó, Frederic. Edigesa, 1992.
Can Tunis. L’ocàs d’un barri. baños soria, Julio. Generalitat de Cata-

lunya, 1993.
Conèixer el districte de Sants-Montjuïc (13 quaderns). Ajuntament de 

Barcelona, 1993-2003.
Historia de unas expropiaciones. Barrio de Can Tunis. baños soria, Ju-

lio. Autoedició.
Centro Social de Sants. Una experiencia asociativa. Martí góMez, Jo-

sep. Centre Social Sants, 1996.
25è aniversari del Centre Social de Sants. autors diversos. Centre Social 

de Sants, 1996
Relat d’una experiència. Barri de Can Tunis. ortiz, Elies. Claret, 1997.
Can Clos. Historia de un barrio obrero. suárez sánCHez, Emilio. CIMS 

S.L., 1997.
El barri vell del Port. angles i gonzález, Ramon. Ajuntament de Bar-

celona, 1999.
Dones de Sants-Montjuïc. segura soriano, Isabel. Ajuntament de Bar-

celona, 2002.
Entre Sans i Sants: història social i política d’una població industrial a 

les portes de Barcelona. enreCH, Carles. Ajuntament de Barcelona, 
2004.

Infants i postguerra. Can Tunis 1939-1952. baños soria, Julio. Rúbrica 
Editorial, 2006.

Una història de La Marina de Sants. ortega robert, Jordi. Ajuntament 
de Barcelona, 2007.
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Les Corts

Les Corts: Un poble perdut, un barri introbable. Casasús i guri, Josep 
Maria. Edicions 62, 1976.

Un poble dins la ciutat: Les Corts. Carbonell, F. Ajuntament de Barce-
lona, 1992.

Masies de les Corts: Torres, masos i altres cases. navarro, Inma. Ajun-
tament de Barcelona, 1993.

Un suburbi obrer a la Barcelona d’entreguerres. La Colònia Castells. Les 
Corts 1923-1936. oyón, Josep Lluís i altres. Ajuntament de Barce-
lona, 2003.

Gràcia

La vida tradicional en un barrio tradicional y en un barrio moderno. 
Monjo, Anna. Departamento de Geografía de la Universidad Au-
tónoma, 1973.

Gràcia, 1979-1989. Una nova i difícil estètica. Musons, Albert. Carrer 
Gran, 1989.

Camp d’en Grassot. Origen i formació d’un barri. esteve puntí, Josep 
Maria. Generalitat de Catalunya, 1993.

Gràcia. autors diversos. Lunwerg Editores,1996.
Gràcia a l’ombra del seus rellotges. Testimonis d’un temps i d’una his-
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