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I J I J I • • • I J I ï I "•• I J I J I • • • I ï I J I -"• I J I } I • • • I ]l • J I "• 

FAVB 
l odi-racio d'As^^ociacions di ' N'oïns de Barcelona. 

l'laca Berenguer el Cran, 1, 3r. 2a. 
08002 Barcelona 

lelelon: .^l^OS»^) / .110h,'!52 
r . i \ : Tl^C'^Ul 

Redacció i coordinació: 
Anna Alahart 
l'rneht ,\!oh 

Marc Andreu 
Roser ,\rt;e?ni 

Mariano .Meseguer 
Ferran \ a \ a r r o 

Andrés N a \ a 
Toni Ramon 
Albert Recio 

Han col·laborat: 
Lluís Acebo 

Amèlia Acera 
Aínics de la bici 

Lluís Argemí 
Mateu Balcells 
Juan Belmonte 

juanjo Caballero 
Ester Càno\ 'as 

Juli Carbó 
Martí Cases 
Joan Costa 

Jaume Fabre 
Juli Fontoba (Col·lectiu Agudells) 

Jordi Gasull 
Josep Ramon Gómez 

Josep Maria Huer tas Claveria 
Maria Eugènia Ibàfiez 

Lluís Martí 
S a h a d o r Martorell 

Pep Miró 
José Molina 

Eduard Moreno 
Xavier Moreno 
Xavi Muniesa 

Pere Nieto 
Rafael Niubó 

José Miguel Pajares (SOS Racisme) 
Ricard Pié 

Tomàs Pou 
Adelaida Prat 

Juan Antonio Reyes 
Mirora Roig 
Juli Sabater 

Ferran Sagarra 
José Manuel Salgado 

Pep Salvador 
Montse Sintes (Càritas) 

Mercè Tatger 
Ole Thorson 

Tomàs Tortajada 
Joaquima Utrera 
Josep Valtiérrez 
Àngel Valverde 

Manue l "Vazquez Monta lbàn 
Jordi Vila-Abadal 

Pau Vinas 

Fotografies: 
Ramon G ó m e z 
Miguel López 

Il·lustracions: 
Carlos Azagra 

Joan Brossa 
Montserra t Cabo 

Roc Parés 
Jaume PericJi 

Núr ia Pompeia 
Manel Puyal 

Portada: 
Xec Febrer 

Disseny i producció: 
Edicions Sibil·la 

Josep Tarradellas, 31, 4rt. 
08029 Barcelona 
Telèfon: 4191341 

Fax: 4870562 

La FAVB no està necessàriament d 'acord a m b 
totes les opinions que s 'expressen en aquest 

n t imero . 
Qualsevol reproducció total o parcial del 

cont ingut d 'aquesta revista haurà de fer esment 
del seu origen. 

Imprès en paper ecològic de 65 g rams de Papelera 
Echezarreta, SA. 

L'edició d 'aquesta publicació és possible gràcies a 
la col·laboració del Depar tament de Benestar 

Social de la Generali tat d e Catalunya· 

Aquest n i imero té u n tiratge de 20^000 exemplars , 
i la seva distribució és gratuíta· 

file:///iees
file:///r/in
file:///a/arro


Novembre-Desembre 1992 CARRER 3 

La ciutat que volem 
Després de la cita olímpica, amb les obres acabades, Barcelona és una ciutat 
feta? 

Com han quedat les reivindicacions dels barris? 
El pes del deute marcarà el postolimpisme? 
Els obUdats continuaran en la marginació? 
Hem d'acostumar-nos a viure amb les bosses actuals de pobresa? 
Barcelona ha aprofitat els grans esdeveniments per resoldre els seus 

endarreriments urbans? Però, després què? 

Per concretar quüia ciutat volem, cal conèixer la que tenim ara. Després 
del triomfalisme sense límits que ha soportat Barcelona durant els darrers 
anys, ha arribat el moment d'obrir el debat sobre la realitat de la nostra 
ciutat. 

Després d'anys de moviment associatiu, podem reconèixer que sense el 
treball quotidià voluntari de moltes dones i només, sense la lluita del 
moviment associatiu, la ciutat seria molt diferent. 

La Barcelona de Maragall és el punt de sortida d'un treball que la Federació 
d'Associacions de Véins de Barcelona ens hem marcat, conjuntament amb les 
associacions de véins de tot l'estat espanyol, per saber quina ciutat volem. 

Som ciutadanes i ciutadans convençuts que no podem limitar-nos a votar 
cada quatre anys. Continuem el treball i la Uuita per aconseguir una ciutat 
més justa, més solidària i més humana. No és difícü endevinar que queden 
temes pendents i importants. 

Però, els oblidats continuaran en l'oblit? 

El debat que obrim pretén concloure dins d'uns mesos amb una llista de 
vint punts que assenyali les nostres prioritats. Seran les condicions que 
exigeix la nostra realitat, que concretaran la ciutat que volem. 

Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona 

^Quién es quién? 
^qué es qué? 

Fué histórico aquel abecedario del porciolismo publicado por la revista 
CAU, uno de los puntos de referència de la recuperación de la capacidad 
crítica y combativa de la ciudadanía. Ahora me piden que presente esta 
propuesta de saber ^quién es quién? y ^qué es qué? en la Barcelona 
postolímpica y lo hago con mucho gusto y casi a ciegas, porque desconoz-
co parte del contenioo del nuevo diccionario. Creo que despertados del 
suefio olímpico, podríamos caer en el error de dar por terminada la ciudad 
y fataknente condicionado su proyecto y modelo de crecimiento por la 
factualidad de lo construido. Ante todo hay que metabolizar lo positivo, lo 
que hay y recuperar el discurso de las necesidades reales una vez acabado 
el hermoso espectàculo. 

Este vocabulario es un inventario de personajes que tienen poder sobre 
la Ciudad, de instituciones, proyectos, necesidades, escandalós, usuras, 
actuaciones... es decir toda la dialèctica que plantea la vitalidad de una 
ciudad, organismo vivo, deseablemente vivo. No creo que en el animo de 
los urdidores de este diccionario esté fijar una comparación con la dramàti
ca urgència que requeria la Barcelona de Porcioles. Cualquier tiempo pasa-
do no suele ser mejor, sinó peor y en las críticas impHcitas o explícitas del 
actual diccionario nay un propósito de recuperar la cultura de la participa-
ción, mas que de poner en soÉfa todas las destrucciones malintencionadas 
del porciousmo, que era la proyección urbana del franquismo desarroUista. 

^Ha llegado plenamente la democràcia a la ciudad? No del todo y para 
que llegarà seria necesaria la presencia fiscaüzadora, crítica però partici-
pante, de la ciudadanía. De la recuperación del movimiento vecinal depen-
de el futuro de la ciudad y esa recuperación es tan urgente en el tiempo 
como necesaria en su cualidad de instrumento de transformación inteli-
gente. No hay que darse cabezazos contra el muro de lo inevitable, sinó 
conocer qué es necesario y qué o quienes se oponen a la reaüzación de la 
ciudad necesaria. En este vocabulario hay memòria y deseo, roza pues la 
subversividad en unos tiempos de descrédito de lo uno y lo otro, de pro
puesta de instalamos en la dictadura del presente y sacar peras al olmo de 
lo inevitable. 

La variedad de redactores, de datos y de subjetividades exijirà una 
cierta polèmica y un necesario debaté. Ojalà esta ciudad recuperarà la 
capacidad de autopensarse sin dejar esta tarea en las exclusivas manos del 
príncipe y del arquitecto. Por cierto, ^se han incluido las voces "príncipe" y 
'arquitecte"? Si no ha sido así, que las anadan los lectores desde la sobera-

nía de la participación. 

Manuel Vàzquez Montalbàn 



4 ICARRER Novembre-Desemore 1992 

Primera lletra de l'alfabet català. Aquest diccionari sobre 'La Barcelona de 
Maragair voldria estar ordenat pel més rigorós ordre alfabètic. 

Aahh! 
Exclamació que ta qualstnol ciutadana o ciutadà 
quan s'adona que l'administració nci compleix ni 
les promeses ni els plans previstos. 

Abad, 
Josep Miquel 
Va néixer a Valladolid 
l'any 1946. 
Aparellador 
especialista en 
organitzar obres i 
empreses. Fou degà 
del Col.legi 
d'Aparelladors de 
Barcelona a mitjan 
anvs 70. Abans havia 
sofert una important 
transformació 
personal que el portà 
d'aspirant a missioner 
claretià a comunista 
d'allò més ortodox. 

Militant al PSUC i 
representant aquest 
partit, va ser tinent 
d'alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona per les àrees 
d'Urbanisme i Obres Públiques. Llavors va tenir 
lloc el pacte entre la regidoria d'Urbanisme i la 
patronal de la construcció per fer la vista grossa 
en l'aplicació de la disposició setena del Pla 
General Metropolità de Barcelona; això va repre
sentar beneficis econòmics extraordinaris als 
promotors-constructors i, al mateix temps, va 
suposar una de les estafes més grans 
d'edificabilitat a la ciutat. 

Se li atribueixen grans dots de negociador, com 
ho demostra l'estrany cas d'uns terrenys que 
l'Ajuntament adquirí al constructor Figueras 
Bassols a la Vall d'Hebron on, amb motiu dels jocs 
Olímpics, s'ha construït una vila c:>límpica. A 
l'hora d'adquirir aquests terrenys i per evitar el 
pagament d'impostos, es va simular una 
expropiació i ara l'esmentat constructor reclama 
judicialment la seva reversió, ja que s'han 
incomplert les condicions de í'expropiacic). 

Una vegada deixat el càrrec de regidor de 
l'Ajuntament, l'any 1983, fou nomenat director 
general de la Fira de Mostres, de la qual en 

Figueras Bassols n'era president. 
Els que el coneixen personalment diuen que, 

de?, de sempre, ha demostrat un respecte 
rex'erencial vers el poder, sigui polític o econòmic. 
Fruit d'una manifesta fidelitat a l'alcalde 
Maragall, fou nomenat conseller delegat del 
COOB'92 on, com a màxim responsable, ha jugat 
un paper destacat en l'organització dels JOCÍ> 
Olímpics de Barcelona. Això li ha reportat un gran 
èxit personal com a organitzador, fins al punt 
insòlit que Maragall el cità al discurs inaugural 
dels Jocs per donar-li les gràcies. 

Abengoa 
Vegeu 'Empreses constructores i inimobüiàries'. 

Acebillo, José Antonio 
Arquitecte nascut a Osca . Vegeu IMPUSA'. 

Acsa 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Aeroport 
La celebració dels Jocs Olímpics va aconseguir que 
el Ministerio de Obras Públicas es planteges la 
reforma del xiringuito que feia d'aeroport a Barce
lona. L'ampliació de les terminals, amb un cost de 
30.000 milions de pessetes, i les futures obres de 
millora de les pistes permetran augmentar les 
operacions de 28 a 40 per hora, però fixen el sostre 
de passatgers anuals en 16 milions. 1 quan aquesta 
xifra sigui insuficient, abans de 10 anys, llavors 
l'única solució serà potenciar l'aeroport de Girona 
o construir una tercera pista. 

El creixement futur de l'aeroport es planteja, a 
més, a base de solucions parcials, sense el pla 
director reclamat insistentment per l'ajuntament 
del Prat. Així, la construcció de la nova torre de 
control, la construcció d'una zona de serveis de 25 
hectàrees i el projecte de construcció d'una estació 
de tren subterrània han trobat l'oposició frontal de 
l'ajuntament del Prat de Llobregat, que considera 
que són una amenaça per als recursos hídrics i els 
espais naturals del delta del Llobregat. També les 
dues possibles localitzacions per a la tercera pista 
plantegen problemes: una, perquè sobrevolaria el 
Prat a baixa alçada, i l'altra perquè afectaria espais 
naturals. 

La construcció del nou aeroport ha estat força 
accidentada: des de problemes anecdòtics imputa

bles al vedcttismc de l'arquitecte, Ricard Bofill (le?. 
palmeres que s'assequen, la senyalització 
insuficient, les goteres i els sostres que queien 
durant la construcció per accidents fortuïts i per 
problemes en la concreció del projecte), a d'altres 
de més greus, com nĉ  haver aplicat cap dels 
criteris de l'arquitectura mediterrània per a 
l'aprofitament dels recursos naturals de la situació 
geogràfica on es troba. Pel que fa als detalls 
tècnics, la nova terminal dificultava el 
funcionament dels radars i impedia la visibilitat 
des de la torre de control i des de l'estació 
meteorològica, que havia de fer els pronòstics a 
ull. I per rematar el disbarat, des de la torre nova 
de control no es veia una de les pistes, fet que 
obliga a reformar-la, i ara encara no ha entrat en 
funcionament. 

Agroman 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries' 

Aigua 
Element substancial i definitori dels assentaments 
urbans al llarg de tota la història de la humanitat, 
que resulta especialment complex en les 
connurbacions metropolitanes actuals. 

Per fer que l'aixeta o la dutxa d'un pis ragin a 
la primera volta de clau, cal que abans l'aigua hagi 
estat captada en alta, conduïda, captada en baixa, 
tractada i distribuïda; i un cop usada, 
domèsticament o industrialment, ha de tornar a 
ésser tractada i sanejada novament abans de 
tornar-la a la natura. 

Tot aquest procés tan llarg com els mateixos 
rius, i alhora tan segmentat com administracions 
públiques hi intervenen, ha provocat una intensa 
guerra de guerrilles urbanes. Un seguit de barris 
han anat decidint de no pagar el rebut si no se'n 
fan fora tants impostos. 

La qüestió tendeix cap a dos plantejaments 
oposats: o bé es considera el subministrament de 
l'aigua com un acte únic i bàsic que respon a un 
dret bàsic i, per tant, va a càrrec dels pressupostos 
ordinaris; o bé, com és habitual en la nostra 
societat especulativa, el fem objecte de cinquanta-
mil filigranes teòrico-tècniques, burocràtico-
administratives, jurídico-conipetendals, 
econòmico-consumistes, etc. En aquest cas, i com 
a resultat final, ens trobem en la situació que 
tenim a Catalunya, on el subministrament no està 
del tot assegurat, on la ciualitat sanitària i 
especialment de gust és oastant baixa, on el 
sanejament dels rius és inexistent o molt deficitari, 
i la contaminació industrial poc controlada. 

Malgrat aquesta situació, en el rebut que el 
holding concessionari Aigües de Barcelona ens 
passa puntualment cada trimestre, paguem per 
consum a tres preus: normal (30 pessetes), de luxe 
(óü pessetes), i de super-luxe (80 pessetes). A mé^ 
a més, paguem l'IVA europeu, paguem per 
connexió (per estar empalmats) a la xarxa bàsica, 
per sanejament, per apastament (cànon hidràulic) 
i, per si fos poc, paguem un mínim de 15 metres 
cúbics en tots els impostos que s'hi apliquen, a 
més de pagar els crematoris d'escombrarie,-
segons l'aigua que hem consumit!. 

Ara no hi ha diners per abordar les necessitats 
infrastructurals per fer la captació, distribució, 
sanejament i protecció de les calamitats naturals 
que, en matèria d'aigües, calen a Catalunya (més 
de 250.000 milions en deu anys) i que haurem de 
pagar, si les manifestacions no hi posen remei, tots 
els consumidors i veïns. 

De moment, una plataforma unitària 
d'associacions de veïns, sindicats i consumidors 
ha plantejat nou punts de reclamacions, sobre la 
base dels quals s estan fent assemblees 
multitudinàries, manifestacions i campanyes de 
no pagar, especialment en poblacions i barris de la 
perifèria metropolitana. 

Les primeres respostes de la Generalitat han 
arribat en forma de rebaixes i no pas en canvi 
d'actituds i conceptes. Per això han arribat també 
les primeres manifestacions conjuntes de tota 
Catalunya. 

Aigües de Barcelona 
Empresa que gestiona el cicle de l'aigua i la 
recaptació dels impostos corresponents, 
controlada per l'empresa francesa Lyonnaise-
Dumez i les entitats financeres La Caixa i el Banco 
Bilbao-Vizcaya. Té múltiples filials en el sector 
d'aigües i sanejament, en el d'aigua embotellada 
(Lanjarón, Fontdal), en assistència sanitària 
(Adeslas) i en constructores (Acsa). Es desconeix 
públicament quan caduca la seva concessió 
respecte a proveir d'aigua el municipi de 
Barcelona, de 50 anys de durada, que 
possiblement va ser feta a principis dels anys 40. 

Alsthom 
Empresa franco-britànica (CGE Alsthom). El 1989 
es va comprometre a realitzar la conversió de la 
indústria de material ferroviari i a canvi rebé el 
75% del contracte de trens d'alta velocitat AVE. 
Entre les empreses que va adquirir es troben les 
històriques barcelonines La Maquinista Terrestre 
y Marítima SA i l'activitat productiva de Macosa, 
popularment coneguda per Can Girona. El terrenv 
que ocupava aquesta última, al Poblenou, va ser 
venut pels antics propietaris a l'empresa nord-
americana Kepro. 

El 1990 el nou grup rebé el 40"o del contracte 
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de material de rodalies de Renfe, va introduir els 
ferrocarrils de dos pisos i inicià un dràstic procés 
de reducció de plantilla, que ha significat la 
pèrdua d'uns 1.000 llocs de treball. Alsthom ha 
plantejat la necessitat de tancar la vella fàbrica de 
La Maquinista a Sant Andreu, on es concentra 
l'activitat fabril a Barcelona, i construir una nova 
planta a Santa Perpètua de Mogoda. L'operació 
està pendent de les subvencions que ha de rebre i 
de la requalificació dels terrenys de Sant Andreu, 
per obtenir fortes plus-vàlues. Constitueix un dels 
exemples més clars de combinació de 
reestructuració industrial, especulació urbana i 
accés a contractes de l'estat, una altra empresa del 
grup, Alcatel, és una de les principals 
subministradores de material telefònic. 

Aluminosi 
El ciment fos Electroland, anomenat aluminós, 
sota certes condicions, com pot ser una elevació 
de la temperatura per damunt dels 25 graus o 
l'existència d'humitat, pateix una transformació 
dels seus components químics, que dóna lloc a 
una elevació important de la porositat. Això 
comporta una notable disminució de la resistència 
mecànica i possibilita la corrosió de les armadures 
al formigó. Més tard o més aviat, es pot produir el 
col·lapse de l'estructura segons les condicions del 
medi, i per tant el risc d'esfondrament. El ciment 
aluminós, que es va començar a comercialitzar a 
França el 1913, va ser-hi prohibit el 1943. A l'estat 
espanyol. Ciments Molins en va iniciar la 
fabricació i comercialització el 1929, i va 
continuar-ne la venda fins a l'actualitat, amb 
diverses finalitats. 

L'aluminosi és una malaltia molt estesa. A 
Catalunya 467.000 habitatges van ser construïts 
amb ciment aluminós, i segons l'informe de 
l'Institut de Tecnologia de l'Edificació de 
Catalunya (ITEC) fet el 1990, 87.000 pisos tenen 
aluminosi. Reparar aquests danys implicaria una 
inversió de 150.000 milions de pessetes, i en canvi, 
la inversió prevista per l'administració fins al 1994 
només és de 24.000 milions. 

Han passat dos anys des de l'accident del Turó 
de la Peira, on va morir una persona, i els 35 barris 
afectats són molt crítics amb la Generalitat perquè el 
decret d'ajuda castiga els habitatges de titularitat 
privada. La rehabilitació que va a càrrec 
d'Administració i Gestíó S.A. (ADIGSA) porta un 
ritme molt lent i diversos barris no estan d'acord 
amb les obres cjue han proposat fer, per incompletes; 
i a més hi ha una gran indefinició sobre els barris 
que han de ser remodelats (Polvorí, Via Trajana...). 

Pel que fa a l'Ajuntament, els barris afectats 
critiquen la lentitud de les solucions que els han 
d'arribar del Patronat Municipal de l'Habitatge. 
És incomprensible que encara no s'hagi signat un 
conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat per abordar el problema i les seves 
solucions. El temps corre i els costos socials 
augmenten. 

El problema de fons és que les administracions 
(govern central. Generalitat i Ajuntament) no 
assumeixen l'aluminosi com una herència del 
desarroUisme i la dictadura, i cauen, en canvi, en la 
temptació paternalista. 
Vegeu 'Barris aluminòtics'. 

Anella olímpica 
És el nom que ha rebut el conjunt format pel parc 
del Migdia, l'Estadi Olímpic (obra de Vittorio 
Gregotti, amb capacitat per a 45.000 persones i 
amb un cost d'uns 9.000 milions de pessetes), el 
palau Sant Jordi (obra d'Arata Isozaki, amb 
capacitat per a 17.000 persones i amb un cost 
similar al de l'estadi), l'Institut Nacional 
d'Educació Física de Catalunya, (obra de Ricard 
Bofill, amb un cost d'uns 2.000 milions de 
pessetes), les piscines Picomell (construïdes el 
1969 i reformades amb un cost d'uns 1.500 
milions) i la torre de comunicacions de Telefònica 
(obra de Sanhago Calatrava). 
Vegeu 'Montjuïc . 

Aparcaments 
El parc de vehicles de la ciutat i la seva àrea 
metropolitana està creixent a un ritme estable i 
important, amb una mitjana de 15.000 vehicles 
l'any. 1 el nombre de places d'aparcament encara 
que també creix considerablement, tant pel que fa 
a aparcaments públics com a places per als 
residents en pisos de nova edificació, no arriba a 
cobrir el dèficit que Barcelona arrossega per als 
residents de la ciutat, de manera que entre 150.000 
i 200.000 turismes no poden aparcar de forma 
correcta durant les hores nocturnes. Durant el dia, 

er les relacions de treball i de gestions a l'àrea, hi 
a més cotxes cjue entren a la ciutat que no pas en 

surten. Això vol dir que durant el dia aquest 
dèficit de places d'aparcament és encara més gran. 

La necessitat més urgent se centra a augmentar 
considerablement les places per a residents a 
gairebé totes les zones de la ciutat, crear més 
places d'aparcament. 

La recuperació de la vida quotidiana als 
carrers també depèn d'aquest esforç de 
construcció d'aparcaments a Barcelona que 
permeti retirar part dels vehicles de les voreres i 
dels espais públics. Si per criteris de rendibilitat es 
prioritza la construcció d'aparcaments en el centre 
de la ciutat i la seva explotació per hores, es 
podria fer inútil el seu impacte positiu en provo
car una major afluència de vehicles a les zones 
més congestionades de la ciutat. 
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Àrea metropolitana 
És un sistema de municipis, estretament 
relacionats, on es desenvolupen el conjunt de 
funcions pròpies d'una ciutat. L'existència dels 
desequilibris entre l'àrea i la resta del país, propis 
de l'economia de mercat, fa que els serveis es 
concentrin en un indret; les residències de la classe 
treballadora en un altre; les de la classe benestant 
en un altre, d'acord, bàsicament, amb els preus 
del sòl. L'àrea metropolitana és, doncs, el resultat 
d'un sistema social i econòmic desequilibrat, però 
alhora la seva existència reforça i consolida el 
procés de desequilibri. 

L'àrea metropolitana de Barcelona ha registrat 
en els anys 80 un dels creixements més ràpids de 
la seva història i actualment ocupa pràcticament 
tota la Regió í. Barcelona ciutat s'ha especialitzat 
en serveis, comerç, administració, oficines, 
finances, ensenyament i residència de les classes 
benestants. Els valors simbòlics de la ciutat han 
estat redescoberts i això, juntament amb la 
instauració del model d'economia difusa -que 
permet separar les seus de la direcció de les 
empreses de les seves fàbriques, magatzems i 
oficines- han pressionat a l'alça els preus del sòl i 
els edificis de Barcelona. 

Els veïns amb pocs recursos són expulsats 
d'una ciutat que no poden pagar, especialment si 
són joves i necessiten adquirir el primer habitatge. 
El seu destí està en els municipis que ofereixen 
habitatges més barats, és a dir, en aquells que 
s'han especialitzat a ser residència de la classe 
treballadora. 

Les qüestions urbanístiques, de transport, 
comunicacions, seguretat, serveis, entre d'altres, 
no poden ser tractades per cada municipi 
independentment. Cal una política que tendeixi a 
reduir les desigualtats dins de l'àrea, que doti de 
serveis tots els municipis, redistribueixi els llocs 
de treball i els llocs de residència. És necessari 
reduir el nombre de desplaçaments que ha de fer 
la població per poder accedir a cada una de les 
activitats urbanes. Des del punt de vista de la 
participació i de l'associacionisme s'està també 
davant d'una realitat complexa i preocupant: els 
necessaris desplaçaments donen Hoc a una mena 
d'esquizofrènia ciutadana. Es vota l'alcalde del 
lloc on s'està empadronat però sovint la majoria 
d'activitats dels veïns es realitzen en d'altres 
municipis respecte dels quals no existeix cap via 
de participació. Caldria orquestrar una estreta 
coordinació entre associacions, tant entre les que 
entenen de qüestions globals com les que centren 
els seus objectius en aspectes específics (grups 
ecologistes, de joves, etc). 

Àrees de nova centralitat 
Terme encunyat per l'Ajuntament per donar nom 
a 10 àrees urbanes que per raons diverses -
estacions ferroviàries, indústries obsoletes, 
especulació dels propietaris, etc- havien quedat 
com a buits al marge del desenvolupament urbà. 

El nom de "nova centralitat" els ve donat 
perquè un dels seus objectius és la 
descentralització dels usos terciaris (oficines), 
comercials i hotelers, usos que sempre busquen el 
centre de la ciutat -Ciutat Vella i Eixample- per 
col.locar-s'hi. 

L'any 1987 es defineixen deu àrees: Diagonal-
Sarrià; carrer Tarragona; Renfe-Meridiana; Plaça 
Cerdà; Vila Olímpica; Port Vell; Plaça de les 
Glòries; Vall d'Hebron; Sagrera; Diagonal-Prim. 

El planejament especial de totes aquestes àrees 
permet augmentar la seva edificabilitat en 
referència a la màxima prevista al Pla General 
Metropolità, i prioritzar els usos terciaris i 
comercials enfront de l'ús d'habitatge. Es fa, en 
tots els casos, el vestit a mida al promotor privat 
corresponent. 

L'oDJectiu de descentralització perseguit no 
s'assoleix. L'Eixample i Ciutat Vella segueixen 
patint un procés accelerat de terciarització 

(oficines i hotels) perquè l'Ajuntament no ha 
establert encara una normativa de regulació dels 
usos a la ciutat. 

Les àrees de ncwa centralitat on la iniciativa 
privada inverteix són les de la zona ponent de la 
ciutat -Diagonal-Sarrià i carrer Tarragona-, mentre 
que les de la zona llevant i nord -la zona pobre-
requereixen inversió pública. 

Arenes, Les 
Plaça de toros construïda entre 1899 i 1900 per 
l'arquitecte August Font i Carreres. D'estil 
arabitzant mudejar, té una capacitat per a 15.000 
espectadors. Des de fa anys no s'hi celebren curses 
de braus, i en alguna ocasió és utilitzada per oferir 
espectacles de circ. Després d'una important 
campanya popular, en què les associacions de 
veïns demanaven un pla especial d'equipaments 
per a les Arenes i el barri del seu entorn, 
l'Ajuntament va decidir no enderrocar-la. 

Actualment l'Ajuntament ha decidit construir-
hi el Palau de Congressos sense tenir en compte la 
reivindicacicS dels veïns. 

Arquitectes del príncep 
Durant el Renaixement, els arquitectes cjue volien 
feina treballaxen al servei del poder reial a les 
corts europees. Així aconseguien uns diners per 
viure i, a canvi, dissenyaven la imatge del poder 
regnant. 

A Barcelona, i arran del nomenament d'un 
arcpitecte, Oriol Bohigas, com a delegat 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona el 
1983, aquest fenomen es va tornar a produir. La 
major part de les obres oficials, olímpiques o no, i 
un bon nombre d'obres privades però 
emblemàtiques, han estat projectades per un petit 
nombre d'arquitectes. 

Ja sigui per la capacitat professional, ja sigui 
per la capacitat de fer passadís, si fem un repàs a 
les publicacions de l'arquitectura recent a Barcelo
na ens adonarem de la repetició d'alguns noms: 
Martorell-Bohigas-Mackay, Ferrater, Garcès-Soria, 
Pinon-Vilaplana, Bach-Mora, Tusquets-Díaz, 
Miralles-Pinós, Margarit-Buxadé, Bofill, Ignasi 
Solà-Morales, Calatrava, Borrell-Rius, Torres-
Martínez Lapefia, i alguns més, no gaires. 

Paral.lelament, un pacte de silenci planeja 
sobre la professió. El Col.legi d'Arquitectes ja no 
és el fòrum de debat i crítica que havia estat. La 
possibilitat de perdre un hipotètic encàrrec oficia! 
fa callar més boques que la manca de llibertat 
d'expressió. 

Arxiu de la Corona d'Aragó 
El Ministerio de Cultura està construint la nova 
seu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó al costat del 
pont de Marina. La documentació medieval que 
contindrà és de gran importància històrica. 
Vegeu 'Equipaments culturals'. 

Asfaltar 
Recobrir amb asfalt un carrer. Aquesta operació 
s'acostuma a dur a terme quan el paviment està 
molt deteriorat, ple d'esvorancs. 

Els sots, quan són nombrosos, produeixen 
efectes negahus a la circulació, i també poden ser 
la causa directa d'accidents. La situació dels 
nostres carrers, a uns barris més que a d'altres, és 
pèssima. 

Associacionisme 
L'associacionisme a Barcelona a l'actualitat, tot i 
que no ha perdut el seu sentit genuí, ha sofert 
alguna modificació en les seves estructures i 
també en les seves funcions. 

En primer lloc, hi ha una manca d'informació i 
documentació respecte del sector que comporta 
haver de parlar constantment "de manera aproxi-
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inada" sobre !a globaíitat d j l'.iN·^ociacicnij.r.i.c. 
L'associacionisme creix a la nostra ciutat (i a la 

resta de Catalunya, les xifres disponible.-^ parlen 
de la creació de unes 100 entitats mensuals) i 
assumeix noves tasques i serveis, sense però c]ue 
tingui al seu abast els processos adients de 
formació en gestió associativa, més enllà 
d'experiències molt concretes. Acjuest seria un 
segon problema c[ue es resol a base de 
\'oluntarisme. 

Un tercer element poc positiu és que la mateixa 
sectorialització de l'associacionisme na comportat 
una manca de canals de relació interassociativa. 

I un quart, i prou important, és l'excessix'a 
dependència econòmica del sector públic, 
produïda possiblement per la manca d'un marc 
fiscal que afa\oreixi les entitats sense afany 
de lucre, que sí que existeix en d'altres països 
veïns. 

Malgrat tot, l'associacionisme creix i assumeix 
noves responsabilitats respecte de la societat. 
Difícilment trobaríem un àmbit de la societat o un 
sector poblacional en el qual no hi hagués 
representació associativa. Pel que fa a sectors 
poblacionals, aquest increment s'ha produït 
sobretot entre gent gran i, en menys mesura, entre 
joves. I com a àmbits de la societat cal assenyalar 
els temes socials (drogaaddicció, ex-presos, etc). 
S'estan estenent aquelles entitats constituïdes per 
persones que pretenen "passar-s'ho bé" d'una 
manera lúdica. I això és senyal de bona salut 
social i associativa. 

L'increment de serveis al ciutadà a partir de les 
organitzacions sense afany de lucre constitueix un 
altre element positiu que comporta una major 
sensibilitat social i, en molts casos, creació de llocs 
de treball. 

No hem d'oblidar tanmateix que es disposa 
actualment d'una regulació jurídica municipal 
(normes reguladores de la participació ciutadana) 
que encara que és molt desconeguda pel 
propi sector associatiu i menvs utilitzada 
encara, afavoreix, una mica, la participació 
ciutadana. 

L'associacionisme creix de manera qualitativa i 
quantitativa, si bé això darrer va una mica al 
ralenti. 

Associacions de veïns 
I^ Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB) no ha pres una postura global enfront del 
projecte de renovació de la ciutat. L'octubre de 1986, 
l'assemblea general de la FAVB a les Cotxeres de Sants 
va decidir crear una comissió per seguir tots els nous 
projectes, i moltes asscxnacions de véins de Barcelona 
nan participat en el pnxrés de control de les obres, 
pressionant per tal que cap projecte dels que \'enien 
reivindicant des d'anys enrera no quedem despenjat. 

D'entre les moltes accions de la FAVB clavant la 
nova Barcelona del 92, cal destacar el suport al 
manifest dels arquitectes a favor del Port Vell i la 
campanya per l'habitatge social a la Vila Olímpica, 
així com també el rebuig al pla d'hotels. 

Darrerament, la FAVB ha presentat recursos i 
impugnacitms als següents projectes: pla especial del 
Liceu, venda de sòl a Renfe-Meridiana, remodelació 
del carrer Tarragona, carrer Doctor Fleming, caserna 
de Gràcia, remodelació del Port Vell, pla especial 
L'illn d'or, pla especial Diagonal-Poblenou, PERI de 
la Paperera, i Piscines i Esports. 

Les associacions de veïns, doncs, han estat fidels 
als seus objectius de reivindicació i control en una 
fase de desenvolupament que la ciutat no havia 
viscut en tota la seva història. Tot i així, el moviment 
ciutadà resta amatent davant dels nous projectes, 
més encara quan l'Ajvmtament ja ha anunciat que 
donarà prioritat a la iniciativa privada a causa de 
l'esgotament dels recursos públics. 

Atur 
Ha constituït un dels grans problemes de la població 
barcelonina durant la dècacia dels 80. El fort 
creixement de l'ocupació a partir del 1985 va portar 

a una important davaür.da del percentatge d'aturats, 
que passà de ser proper al 20",> a estar per sota del 
10"ó (el percentatge e» mé^ elevat si es le en compte 
la regió metropolitana). A finals del 1990 l'atur 
registrat a la cmtat de Barcelona era de 66.238 
persones i de 196.000 a la regió, encara que segons 
altres fonts estadístiques les xifres pc:>den ser més 
elevades. 

No ha estat un fenomen que hagi afectat igual 
a tothom. Mentre l'atur masculí ha experimentat 
una forta daxallada, el femení ha estat molt més 
persistent. Al final del període, les dones 
constitueixen el 60% d'aturats, quan només eren el 
40"/!> cinc anys abans. Els menors de 24 anys també 
han representat un grup important d'aturats, però 
el seu pes ha disminuït a mesura que augmentava 
l'ocupació. Es a dir, que la Barcelona olímpica 
ha estat una ciutat ocupacionalment 
discriminadora. 

L'atur ha tingut a més un altre agreujant, que és 
que el 95°o dels nous llocs de treball són eventuals: 
el 35% dels assalariats tenen aquest tipus de 
contractes, una proporció més gran que a la resta del 
país. Aquesta precarització de l'ocupació fa témer 
que l'atur tomi a créixer quan freni l'activitat 
constructiva o el sector públic retalli els seus 
pressupostos, com ja s'esdevé. 

Auditori 
Es construeix en un terreny qualificat com a zona 
verda davant del Teatre Nacional, a la plaça de les 
Arts. L'obra, que no ha complert els terminis 
previstos, és de l'arquitecte Rafael Moneo. 
Vegeu 'Equipaments culturals'. 

Auxini 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

AVE 
En castellà, au migratòria de \'ol curt d'origen 
francès. Rapaç. Actualment uneix la capital de l'estat 
espanyol amb Sevilla. Per si algion dia amplia el seu 
vol, l'Ajuntament de Barcelona pretén construir-li el 
seu niu, rma estació nova, a la Sagrera. 

Avortament 
A la ciutat de Barcelona hi ha sis centres 
extrahospitalaris, pri\'ats i acreditats per la 
Generalitat, que fan el 97% de tots els avortaments 
que es practiquen a Catalunya. Això, en números 
rodons, vol dir que 7.300 dones a l'any han de pagar 
al voltant de 40.000 pessetes, per avortar; és a dir, no 
és gratuït. 

1 per què és així? Perquè malgrat l'acreditació 
dels centres, l'av^ortament no és lliure, encara és al 
codi penal i només en tres casos (violació, greu 
perill per a la vida de la mare i malformació fetal) 
està despenalitzat i teòricament es podria realitzar 
a la xarxa pública. Però la xarxa pública planteja 
altres problemes: l'objecció de consciència per part 
del personal sanitari, que es nega a realitzar 
aquesta intervenció i /o assistir-la (el cas del 
personal para-mèdic); i la manca de previsió i de 
gestió de les autoritats sanitàries cjue, tot i 
acceptar l'objecció de consciència, no posen els 
mitjans per garantir l'assistència a la xarxa públi
ca, que, per altra banda, paguem de les nostres 
butxaques. És a dir, es dona una situació en la que 
certes dones que entren en els tres supòsits legals, 
han d'acabar avortant en centres privats, després 
d'esgotar la paciència i els nervis en el 
pelegrinatge d'hospital a hospital. 

1 a més, les 7.300 dones que l'any passat van 
avortar a la ciutat van poder fer-ho no per la seva 
lliure decisió sinó perquè algú altre havia dit que el 
seu equilibri psicològic corria un greu risc. Es a dir 
que avui a Barcelona i a l'estat espanyol, uns quants 
imposen les seves creences i la seva ètica a milers de 
dones i les criminalitzen pel fet d'avortar. Perquè el 
govern, laic -en teoria- és incapaç de treure 
l'avortament del codi penal. 

PERCENTATGE D'ATUR EN ELS DISTRICTES DE BARCELONA 

29,9 

28 
26 
?4 
ZZ 
20 

IK 
16 
14 
1? 
10 

8 
6 
4 
2 

0 

22.3 2? :Í 

17.5 

- r- \ 

15.3 
14,1 

H- fJ - r - • 

18,4 

H--

' 

f-

27,2 

22,5 

(- _̂ J 

í^,3 

„ 

Outat Eixample Sants- les Corts Sarrià- Grada Horta- Nou Sant Sant 
Vella Montjuïc Sant Guinardó Barris Andreu Martí 

Gervasi 

Bami 
Vegeu ' Empreses constructores i immobiliinies'. 

Bancs 
Un negoci tan gran com el de la Barcelona 
olímpica ha constituït, entre altres coses, el gran 
negoci bancari a través de préstecs a les 
institucions. Normalment es tracta de préstecs 
col.lectius, pel seu gran volum, i cal esperar que la 
participació dels grans bancs nacionals i 
estrangers sigui completa. Alguns bancs han 
tmgut, a més, participacions especials. Alguns a 
través de les constructores amb les que tenen 
relacions, com el Banco Central Hispano 
Americano (Dragados, Ferrovial, Entrecanales, 
Comylsa, Bami), el Banesto (Agromàn, la 
promoció de Montigalà a Badalona) o han 
participat en projectes concrets (la Caixa a Odissea 
2000, el Banc d'Europa a l'Illa d'Or de la Diagonal, 
Banca Catalana a la vila dels àrbitres del 
Poblenou). 1 el Banesto destaca pel negoci realitzat 
amb la comercialització de les entrades 
olímpiques. El gran negoci vindrà, però, en el 
futur, amb el cobrament dels interessos del deute 
olímpic. 

Banri Corp 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

'Barcelona 2000' 
Opuscle publicat per l'alcalde Porcioles el 1970 
amb motiu de l'exposició del mateix nom. A la 
introducció es podia llegir: 

"El pla permet a Barcelona iniciar amb 
avantatge l'etapa competitiva, enfront d'altres 
ciutats mediterrànies, que suposa l'associació al 
mercat comú europeu. La renovació urbana 
pretén estructurar la ciutat d'acord amb la nova 
configuració urbanística que ha de tenir dins de 
l'àrea metropolitana". 

Entre les seves finalitats "s'assenyala com a 
objectiu la construcció d'1,17 quilòmetres de via 
especialitzada (cinturons) per km2". La 
introducció no deia res dels túnels. 

"Una part important de les inversions apareix 
inclosa dins del pla de l'Exposició Universal. 
Aquesta exposició i la reforma urbana són idees 
inseparables". Porcioles \'a somniar amb l'Expo 
Universal; la seva escassa aficio esporti\-a li và 
impedir pensar en els jocs Olímpics. 

'La Gran Barcelona' 
A principis de la dècada dels 70 la re\'ista CAU va 
publicar un número especial sobre i n Gran 
Barcelona. Posteriorment l'editorial y\lberto 
Corazón la \'a publicar en forma de llibre. A la 
solapa de la pubHcació es pot llegir: 

"L'estudi que publiquem és un testimoni 
irrefutable de l'enfonsament del mite de la Gran 
Barcelona i el naixement de la consciència de la 
ciutat víctima. Professors universitaris (J. Borja, 
M. Tarragó, M. Solà Morales, P. Verrié, M. Brau, 
Millet, J. Clavera, A. Rodríguez,...), experts de 
tota garantia, en són els autors. Una autèntica 
dissecció de la víctima d'un assassinat i de les 
causes de l'assassinat." 

La publicació va impactar la nostra ciutat. 
Avui, 20 anys després, podem constatar que 
alguns dels seus autors han estat col.laboradors de 
Maragall; han posat el seu granet de sorra a 
l'actual Barcelona gran. La introducció de Jordi 
Borja acabava amb un pensament que encara 
creiem vigent: "La funció ideològica de 
l'Administració presenta com una política social 
el que no és res més que una col.lusió anu- els 
interessos privats". 
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'La Barcelona de Porcioles' 
Numeri) 21 de la rexista OXU, de la qual \ a ser 
primer ciil.labDrador i després director Josep 
Miquel Abad. y\pareguda el setembre de 1973, el 
1975 \a ^er publicada en format de llibre ner 
l'editorial Laia. Els seus autors són Josep M. 
Alibés, Manuel J. Campt), Eugeni Ciralt, Josep 
Maria Huertas, Rafael Pradas i Sah-ador Tarragó. 
Com deia la portada de la publicació, és el primer 
estudi crític del porciolisme. Publicat en uns anys 
d'auge de les lluites urbanes, és un text 
fonamental per entendre els antecedents de la 
Barcelona actual. 
Vi'^L'u 'l'orcioles'. 

'La Barcelona dels barris' 
Llibre publicat el 1991 per la Federació, 
d'Associacions de Veïns de Barcelona. És un 
memoràndum que recull en forma de llista les 
rei\'indicacions pendents, totes aquelles que les 
dones i els homes de 84 barris del terme municipal 
de Barcelona consideren importants. Punt de 
partida per opinar sobre la Barcelona de Maragall 
i per conèixer la ciutat que volem. 
Ve^^eu 'Associaciotií de veïns'. 

Barcelona posa't guapa 
Aquests darrers anys hem pogut descobrir la 
bellesa de moltes façanes de la ciutat, i també 
alguns monuments i edificis que, un cop 
restaurats, semblen nous. Aquest tipus 
d'actuacions han proliferat sobretot a l'Eixample. 
Són el resultat d'una campanya que des de fa sis 
anys impulsa l'Ajuntament, subvencionant 
impostos o aconseguint aportacions de diferents 
empreses privades. 

Les actuacions de rehabilitació han superat la 
xifra de 2.000, però és una llàstima que aquesta 
recuperació externa de les façanes no hagi anat 
acompanyada d'una política de rehabilitació dels 
habitatges. Molt bonic des de fora, i en molts 
casos inhabitable per dins. 

Barcelona Project's 
Societat participada majoritàriament per capital 
saudita, promotora de l'hotel Rey Juan Carlos L 
Vegeu 'Torre Melina'. 

Barceloneta 
El setcentista barri de la Barceloneta, un dels més 
singulars i populars de Barcelona, està situat en el 
punt de confluència d'una bona part de les més 
potents realitzacions urbanístiques de la Barcelona 
olímpica -siguin infrastructures viàries d'àmbit 
metropolità (Cinturó Litoral), nous equipaments 
(remodelació del Port Vell), o bé sigui la mateixa 
Vila Olímpica-. Aquest barri ha pres un nou 
protagonisme que pot comportar importants 
transformacions en la seva morfologia i els seus 
continguts socials. 

L'alteració d'algunes de les propostes del PERI 
aprovat el 1985 -com va ser l'enderrocament dels 
xiringuitos o l'actual projecte de perllongació del 
Passeig Marítim-; la seva insuficient aplicació i 
gestió, especialment pel que fa a la rehabilitació 
pública i privada de l'obsolet parc d'habitatges; o 
fa lentitud en la construcció dels equipaments 
locals previstos, són factors negatius de cara a la 
permanència del teixit social i la millora de les 
condicions d'habitabilitat. 

A més a més, cal no oblidar que la pèrdua de la 
funció portuària, deguda al desmantellament del 
port comercial i a la desaparició de les petites 
drassanes, així com la incertesa que pesa sobre les 
activitats pesqueres, incidiran negativament sobre 
l'estructura econòmica i social del barri. Una 
estructura ja a l'expectativa des de finals dels anys 
60, quan començaren els primers projectes 
especulatius de remodelació del litoral barceloní 
(vegeu 'Pla de la Ribera'). 

Einalment, els nous usos i activitats que 
s'ubicaran al seu perímetre, tant els de caire 
terciari (Dipòsit de Comerç) com els d'esbarjo i 
esport privat d'alt estànding (Marina del Port Vell 
i Moll d'Espanya), ho seran en perjudici dels 
esports locals i'populars. Uns col·lectius que 
encara esperen la construcció de l'edifici que 
substitueixi els enderrocats banys de Sant Sebastià 
per reubicar els clubs esportius del barri. 

Acmesta ràpida terciarització, que pressionarà 
sobre l'actual trama urbana de la Barceloneta per 
aconseguir més espais litorals que completin la 
noyà; imatge del front marítim barceloní, s'està 
configurant al marge dels interessos del conjunt 
de les classes populars. 
'Vegeu Port Vell'. 

Barraquisme 
Fenomen urbà propi dels països i ciutats on hi ha 
hagut fortes onades immigratòries. Fa molt temps 
que, a partir de successives actuacions de 
1 Ajuntament, es va anunciar la definitiva 
erradicació del barrac[uisme a la ciutat comtal. 
Però un petit recorregut per Barcelona ens farà 
conèixer barris d'urbanització marginal formats a 
partir d'un procés de venda de sòl fet al marge del 
planejament urbanístic. 

A Barcelona ciutat, aciuest tipus de formacions 
apareixen, entre d'altres llocs, especialment al 
Carmel i a les estribacions de la serralada de 
Collserola, des de Can Caralleu fins a la sortida 

del Besos pel coll de Montcada. 
Malgrat que no en porti el nom, cal contemplar 

com a barraquisme els subterranis agenciats com a 
habitatges, ubicats principalment a les zones cie la 
(iulat amb forts desni\'ells, com el Carmel, la 
leixonera o la part alta del Coll. El dent)minador 
ct)mú de tot aquest tipus d'habitatge és la se\'a 
inhabilitat. 
Vegeu tauihé 'Pcroua, í.a'. 

Barreres arquitectòniques 
Conjunt d'obstacles que barren el pas a les 
persones amb disminucions físiques i els impedeix 
de circular lliurement per la ciutat, no 
reconeixent-los així la seva autonomia personal. 
Milers de persones st)n marginades; Barcelona no 
les considera ciutadanes de ple dret. Malgrat els 
Jocs Paralímpics, malgrat que alguna cosa s'ha 
avançat, les barreres arquitectòniques són encara 
massa importants. Entre aquestes destaquen els 
edificis públics i, especialment, el metro: tot i que 
una de les últimes estacions inaugurades ha 
incorporat ascensors per als disminuïts físics, no 
n'hi ha cap altra amb aquest servei, de manera 
que segueix essent impossible que aquest 
col.lectiu important de persones utilitzi el metro. 

Barris aluminòtics 
Barris que tenen habitatges amb aluminosi, una 
herència dels anys 50 i 60 que les autoritats de 
l'any 2000 no acaben d'assumir. Segons un estudi 
de l'Institut de Tecnologia de l'Edificació de 
Catalunya (ITEC), a Barcelona ciutat hi ha uns 
35.000 habitages amb aluminosi. Se n'han 
localitzat uns 15.000 a 35 barris de la ciutat. 
Vegeu 'Aluminosi'. 

Barris aluminòtics 

Badal (habitatges privats) 24 
Baix Guinardó (privats) 242 
Barceloneta (Patronat Municipal Habitatge) 37 
Clot-Camp de l'Arpa (privats) 26 
Esquerra de l'Eixample 
(habitatges del PMH privatitzats) 46 
Gràcia (privats) 22 
Guineueta (habitatges d'ADIGSA) 424 
Horta (privats) 40 
Joan Maragall (privats) 30 
Joan Maragall -a la Plaça Maragall- (PMH) 54 
Joan Anton Parera (ADIGSA) 520 
La Pau (ADIGSA) 1.381 
Les Corts (privats) 384 
Maresme (privats) 384 
Montt}au (PMH) 58 
Poblenou (privats) 133 
Poblenou (PMH) 61 
Polvorí (PMH) 520 
Porta (privats) 137 
Prosperitat (privats) 200 
Roquetes (privats) 20 
Sagrera (privats) 24 
San Cristóbal (PMH) 50 
Sant Andreu (privats) 28 
Sant Gervasi de Cassoles (privats) 38 
Sants (privats) 120 
Sarrià (privats) 190 
SEAT (PMH) 252 
Sud-Oest del Besòs (PMH) 3.583 
Trinitat Nova (PMH) 599 
Trinitat Vella (PMH) 159 
Turó de la Peira (privats) 2.499 
Turó de la Peira (PMH) 48 
Verdum (ADIGSA) 336 
Via Trajana (PMH) 609 

13.278 

Altres patologies 
Sant Martí de Provençals 
(habitatges del tèxtil) 1.001 

Total d'habitatges afectats detectats 
per les associacions de veïns 14.279 

Besòs, riu 
Riu poc cabalós, per bé que provoca inundacions 
episòdiques. Amb una conca de 1.029 quilòmetres 
quadrats recull les aigües de bona part del Vallès i 
d'una part d'Osona, mitjançant un ampli ventall 
d'afluents. Pren el nom de Besòs des cfe la 
confluència del Congost i del Mogent prop de 
Montmeló fins que desguassa a Sant Adrià. 
Segons un estudi recent sobre la ciualitat biològica 
de les aigües als rius de la conca del Besòs, un 57% 
dels trams d'aquest rius no sostenen cap classe de 
vida animal i es tracta més de clavegueres a cel 
obert que de rius; si segueix l'actual ritme de 
degradació, en deu anys s'haurà perdut tot vestigi 
de vida aquàtica a tota la conca del Besòs. Quan el 
Besòs arriba al mar, les característiques 
microbiològiques de les seves aigües incompleixen 
la normativa comunitària relativa a vessaments 

perilloscis en el medi aquàtic, fet que pot motivar 
l'obertura d'un expedient per part de la Comissió 
de les Ct)munitats Europees. L'alta concentració 
industrial (indústria del gah'anit/at, de 
detergents, curtits i laboratoris químics), els 
residus fecals d'1,5 milions de persones, i el seu 
poc cabal, fan que les aigües superficials del Besòs 
tinguin una concentració poc freqüent de 
substàncies contaminants, com ferro, crom, fenols, 
laurilfosfats, fluorurs, fosfats, manganès i zenc, i 
de bactèries ct)liforms (fins 9y().ü()() per litre). Però 
si la situació de les aigües superficials és greu, 
encara ho és més la de l'aqüífer subterrani, perdut 
definitivament. 

Tot això no és obstacle per la posada en marxa 
d'operacions especulatives en el darrer tram del 
riu, ja que la construcció de la Vila Olímpica i 
l'increment de connectivitat ciue ha suposat 
l'obertura de la Ronda Litoral ha transformat una 
àrea marginalitzada en una àrea on hi ha fortes 
espectatives de guany. Al cap de més d'un segle 
que Cerdà elaborés la proposta del gran parc del 
Besòs, el somni està prenent cos de la mà de 
l'Ajuntament de Sant Adrià tot i que es tracta d'un 
parc molt més petit, amb un port esportiu inclòs, 
com a suport d'activitats especulatives, tot 
reservant-ne una part per a infrastructures 
energètiques i de tractament de residus de Barce
lona. Malgrat tot, els experts mantenen que la 
construcció de totes les depuradores previstes en 
el pla de sanejament de la Generalitat, la 
prohibició deís abocaments tòxics i la reforestació 
dels marges podria fer que el riu pogués recupe
rar un nivell satisfactori d'aquí a 50 anys. En 
els darrers temps, l'acció coordinada de la 
fiscalia per a delictes ecològics i dels Mossos 
d'Esquadra ha començat a proporcionar les 
primeres sancions creitles a empreses 
contaminants, incloent-hi Tipel, l'empresa de la 
família Prenafeta. 

Bicicleta 
Vehicle sense motor que és reconegut per la 
resolució Wijsenbeek del Parlament Europeu com 
el millor mitjà de transport urbà. Els motius són 
clars: no contamina l'aire ni fa soroll; no 
consumeix recursos exhauribles; li cal poc espai 
per circular i aparcar; permet la relació directa 
amb la gent i amb l'entorn; dóna una gran llibertat 
de moviments; permet l'exercici físic simultani al 
desplaçament; es el més ràpid de porta a porta i és 
el més barat. 

Malauradament, aquestes raons no semblen 
suficients per fer que la bicicleta i els seus usuaris 
gaudeixin del suport real de les nostres autoritats 
municipals. Ni tan sols tenint en compte els fets 
que, en el cas concret de Barcelona, afavoreixen 
encara més la promoció de la bici: un bon clima, 
una topografia bastant plana (el 80% del territori 
edificat te un pendent inferior al 4%), una opinió 
pública favorable (segons diverses enquestes 
publicades) i un nombre d'usuaris actuals que es 
dobla cada any. 

Doncs, com és que hi ha tan pocs ciclistes al 
carrer? Perquè anar en bici per Barcelona és 
perillós. Potser no ho és per a l'usuari habitual, 
però ho és per a la gent que comença, per als nens, 
per a la gent gran. Cal, però, no confondre's: no és 
perillosa la bicicleta; els perillosos són els cotxes i 
els altres vehicles a motor, els conductors i con
ductores dels quals estan acostumats (mal 
acostumats) a considerar el carrer com una 
propietat exclusiva seva. 

La major part de la inversió en infrastructura 
realitzada a la nova Barcelona ha anat a parar als 
cinturons, vies i aparcaments per als cotxes. Quasi 
res per al transport públic ni per a les bicicletes, a 
desgrat de les promeses efectuades. La perspecti
va cme se'ns obre, així, és de més cotxes atrapats 
en els embussos, menys usuaris dels autobusos, i 
més ciclistes que intentaran sobreviure en la 
inhòspita selva urbana. S'ha desaprofitat una 
ocasió irrepetible. 

S'ha proposat a l'Ajuntament la creació d'una 
xarxa bàsica ciclista per Barcelona a partir de 
carrers que permetin l'accés ràpid i segur en bici a 
qualsevol punt de la ciutat. No es tracta de carrils-
bici, solució acceptable només en casos molt 
concrets, sinó de rutes segures per carrers de bicis 
i vianants, de bicis i autobusos, o limitats a 30 o 15 
quilòmetres/hora. La xarxa bàsica aniria 
acompanyada d'estacionaments per a bicicletes, 
freqüents i segurs, i de serveis diversos. Una Guia 
del ciclista urbà informaria l'usuari de la xarxa i 
dels serveis disponibles. 

Mentrestant, la dura realitat són els només 
quatre carrils-bici mal dissenyats, intermitents, 
perillosos i de diumenge, i un ban de promoció de 
la bici que no es fa complir. Tot això envoltats de 
vies ràpides. 

Bitllet combinat 
Vella reivindicació del moviment associatiu, 
encara pendent percjuè amb l'excusa de la seva 
complexitat no se li na donat mai resposta. 

De totes maneres, el que semblava impossible 
es va fer realitat durant els Jocs Olímpics, quan es 
van posar a la venda dues modalitats diferents de 
bitllets combinats. La primera incloïa els trams 
urbans d'autobús, metro, ferrocarrils de la 
Generalitat i funicular. El bitllet que permetia 
utilitzar aquests transports durant tot un dia valia 
400 pessetes, 3 dies 1.000, 7 dies 2.000 i 16 dies 
3.000. L'altra modalitat de bitllet combinat era el 
regional, i per 1.000 pessetes permetia utilitzar 
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durant tot el dia els transports de Barcelona, la 
Rente i els aparcaments de disuassió. 

Seguim plantejant una reivindicació justa i 
necessària, i que s'ha vist factible per als turistes. 
La fórmula més pràctica i econòmica per viatjar 
amb el transport públic ha de ser un bitllet 
combinat que permeti anar de casa a la feina per 
l'import d'un únic bitllet, i durant tot l'any. 

Bohigas, 
Oriol. 
Intel.lectual brillant i 
polifacètic, és per 
sobre de tot un home 
que creu c]ue té la 
raó. I li encanta 
demostrar-ho, sigui 
fent públics els seus 
"exabruptes" o 
descarregant les 
seves fílies i fòbies en 
els seus dietaris 
(porta ja dos volums, 
publicats per 
l'editorial que ell 
mateix dirigeix). La 
seva tirada al 
despotisme il.lustrat 
fa que no tingui cap 
embut a posar en 
dubte la capacitat 
dels veïns (i dels polítics?) com a interlocutors 
dels arquitectes o les possibilitats de la societat 
civil per dinamitzar la cultura. Només les seves 
connexions i la seva brillantor professional i 
intel·lectual han fet possible que un home capaç 
de justificar els xiulets al rei, recomanar "que es 
canti el Cara al Sol a l'estadi per recordar a algun 
alt càrrec del COI el seu passat polític" o 
assegurar que "les cerimònies inaugurals dels 
Jocs Olímpics són d'un feixisme efeminat i un 
dels espectacles més tristos que pot donar la 
humanitat", hagi acumulat tal quantitat de 
càrrecs, premis i responsabilitats. Als seus 67 
anys, Bonigas ha obtingut auatre premis FAD, ha 
estat un dels impulsors de l'arquitectura moderna 
a Catalunya als anys 60, ha estat professor i 
director de l'Escola d'Arciuitectura de Barcelona 
(1977 a 1980), delegat d'LIrbanisme de 
l'Ajuntament de Barcelona en substitució de Joan 
Antoni Solans entre 1980 i 1984, president 
d'Edicions 62, autor del pla de la Vila Olímpica i 
regidor de Cultura des de 1991. Sempre en 
primera línia de foc, va ser responsable de la 
política de reconstrucció de la ciutat amb petites 
actuacions durant la primera etapa de 
l'Ajuntament socialista, després es va 
responsabilitzar d'un dels més grans projectes del 
92 i ara comanda la política cultural, que aspira a 
ser la vedctte de la Barcelona del 93. Un paper que 
ni pintat per a l'exhuberant personalitat de 
Bonigas. 

Born 
Antic mercat de fruites i verdures, obra de Josep 
Fontseré i Mestres en col·laboració amb l'enginyer 
J. M. Cornet i Mas. Construït entre 1874 i 1876. El 
pla municipal de 1969 destinava l'edifici a 
aparcament subterrani, i el 1971 es va traslladar el 
mercat a la Zona Franca. Però Porcioles va haver 
de modificar el projecte de l'aparcament perquè 
l'oposicicí de l'associació de veïns del Casc Antic, 
conjuntament amb les forces progressistes del 
moment, va aconseguir primer que no 
s'enderroqués i després la seva rehabilitació 
(1976). Posteriorment s'han fet diverses propostes 
comercials per part de privats c]ue no han arribat a 
cap resultat concret. Actualment, l'associació de 
veïns del Casc Antic el continua reivindicant com 
un equipament ciutadà i de barri prioritàriament 
social, i en aquest sentit ha presentat un projecte 
bàsicament social i que li dóna l'ús definitiu. 

La proposta veïnal està amenaçada pel silenci 
administratiu i per les pressions que la Universitat 
Pompeu Fabra fa davant de l'Ajuntament per 
construir al Born un centre de la imatge. 
Ve^i'u 'Equipaments culturals'. 

Bovis International 
Ví'̂ '̂ 'í'w 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona (La Caixa) 
Institució financera catalana creada en fusionar-se 
les dues grans caixes d'estalvi catalanes. És el primer 
gran grup financer local, amb forts interessos 
immobiliaris i de serveis (Aigúes de Barcelona, 
autopistes. Gas Natural). Participa en projectes nous, 
com Odissea 2000, al port. Ha estat un gran 
depredador urbà, entre altres coses perquè ha 
transformat en oficines uniformes locals molt vells i 
entranyables, especialment a les cantonades. Ha 
agrupat el seu patrimoni immobiliari rendible a la 
societat Inmobiliaria Colonial i manté el seu parc de 
15.000 habitatges lligat a la societat filial 
Caixabuilding, la finalitat de la qual és vendre com 
més aviat pugui els habitatges, pressionant de 
moltes maneres els estadants dels seus pisos. Està 
presidida per Juan Antonio Samaranch. 

Can Caralleu 
Barri amb habitatges autoconstruïts, a la part nord 
de Sarrià i a les estribacions de la serra de CoUserola. 
La major part dels habitatges són de caràcter 
unifamiliar i de primera residència. Fins que no es 
va construir l'equipament esportiu de Can Caralleu, 
aquest era un barri marginat i oblidat. Aquest 
equipament municipal va obligar a millorar l'accés 
al barri, encara que només fos fins al límit inferior, i 
a establir-hi un servei de microbusos des de Sarrià. 

Amb la redacció i aprovació del pla especial de 
reforma interior (PERD del sector de Can Caralleu, 
s'inicia una nova etapa per al barri. Acjuest pla 
legalitza les situacions existents i facilita que Nufiez 
y Navarro compri la finca del Marquès de 
Sentmenat, amb un gran bosc d ' i l hectàrees, 
qualificades de zona forestal. L'acord entre 
l'Ajuntament i l'empresa promott)ra converteix una 
hectàrea d'aquestes en edificable, les deu restants 
esdevenen públiques, i a més la promotora deixarà 
un dipòsit cie 100 milions de pessetes per a les obres 
generals d'urbanització del barri, que fins aleshores 
tenia poques expectatives de realització. 

L'hectàrea edificable, concretament 9.230 metres 
quadrats, allotjarà 40 habitatges unifamiliars amb 
6.000 m2 de s(ístre a la finca dels Sentmenat. 
Aquest és el preu que la ciutat i el barri han 
pagat per recuperar una zona forestal. 

Can Serra 
Edifici situat a la Rambla de Catalunya 126, ciue va 
ser construït per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
entre 1903 i 1907. El 1930 la família Serra el va donar 
a les religioses de Santa Teresa de Jesús, i el 1969 
aquestes religioses el van vendre a una immobiliària. 
Aquesta empresa sol·licità a l'alcalde Porcioles que 
Can Serra fos exclosa del catàleg municipal d'edificis 
artístics per poder-hi fer el que vulguessin. Si bé 
l'alcalde ho va acceptar. Can Serra es va salvar de 
ser enderrocat perquè la comissió d'Urbanisme no 
va acceptar la modificació. 

Però avui només ens en c]ueda la façana, com 
una decoració de cartró-pedra, percjuè allò que 
ningú no es va atrevir a fer durant el franquisme, ho 
va realitzar la Diputació Provincial de Barcelona el 
1988, malgrat les pressions populars i els recursos 
interposats per la Federació d'Associacions de Veïns 
de Barcelona. Un pla especial, posterior a 
l'adjudicació de la llicència d'oores, va legalitzar 
l'obra realitzada. 

Can Tunis 
El barri de Can Tunis, l'últim assentament 
íntegrament gitano a Barcelona, aquest 1992 ha vist 
com els imperatius olímpics han oDUgat a prometre 
la seva desaparició parcial abans de dos anys. Les 
angoixes pressupostàries del 1993 poden suposar, en 
canvi, la confirmació de la seva permanència com un 
autèntic ghetto, en un racó aïllat, ignorat i envoltat 

pel cementiri, el port i la Ronda Litoral. En un 
primer moment, els projectes municipals per Can 
Tunis es resumien en la construcció, arran de les 
cases, de l'accés directe des del cinturó a l'anella 
olímpica de Montjuïc, i la plantada d'arbusts per 
evitar als hostes de la ciutat durant 15 dies aquesta 
incòmoda visió. Però la pressit> dels habitants del 
barri afectat, l'anomenat barri vell, (al cantó del 
cementiri, amb uns habitatges en pèssimes 
condicions) i la por municipal a una revolta als peus 
mateix de LOIimp, van obligar l'Ajuntament i el 
Holding Olímpic a comprometre's a traslladar a uns 
habitatges nous els habitants del barri vell, en un 
període de dos anys. Però des de la signatura de 
l'acord, el 13 de març del 92, l'únic canvi visible ha 
estat la construcció de la sortida del cinturó. Els 
veïns l'han acceptada com una molèstia provisional 
i, mentrestant, esperen. 
Vegeu 'Zona Franca' 

Carrer 
La publicació que tens a les mans. Aquest és el 
número 10. 

Carta municipal 
La problemàtica específica de les grans ciutats porta 
a la necessitat d'un règim jurídic propi que faciliti les 
polítiques locals. Aquest règim jurídic s'anomena 
carta municipal. A l'època de Porcioles es va 
redactar i aprovar l'actual carta municipal. És a dir, 
Barcelona continua regint-se per una normativa 
elaborada en ple franquisme i contextuada als anys 
60. 

L'any 1990 l'Ajuntament de Barcelona va consti
tuir una ponència que va elaborar el projecte 
articulat d'una nova carta municipal. El projecte fou 
presentat al consell plenari de l'Ajuntament però no 
va arribar a votar-se per les reticències cjue alguns 
partits tenien en relació a punts centrals de la 
proposta. Era el 22 de març de 1991. Després no se 
n'ha tomat a parlar. 

El projecte presentat tenia encerts i deficiències 
que s'haurien de corregir, però és evident que la 
ciutat necessita una normativa que respongui al 
moment polític i social actual. Cal que es clarifiquin 
les competències entre les administracions en 
matèria d'habitatge, serveis socials i seguretat; cal 

aue s'implementi de forma satisfactòria la 
escentralització per districtes; cal que s'estableixin 

mecanismes de participació dels ciutadans -que 
ampliïn els reconeguts en el reglament de 
participació de 1986- de manera que els sigui 
possible intervenir en la gestió de les infrastructures, 
equipaments i planejament. 
Vegeu 'Participació' 

Casa de l'Ardiaca 
Edifici medieval amb un pati renaixentista molt 
interessant. És la seu de l'Institut Municipal 
d'Història de la Ciutat. De la banda que dóna a 
l'avinguda de la Catedral, adossat a la muralla 
romana, hi ha des de fa més d'un any un contenidor 
climatitzat que acull els fons de l'Arxiu Històric de 
Barcelona mentre s'acondiciona l'edifici. 

Cal refc^rmar i modernitzar urgentment l'Arxiu 
Històric de la Ciutat, perquè les condicions, tant de 
conservació de documents com de treball dels 
investigadors, recorden les de l'abadia medieval de 
El nom de la rosa. Però el que no es pot acceptar és 
que la solució provisional del gran contenidor 
metàl·lic -estèticament horrible i sense garanties 
absolutes- porti camí de perpetuar-se 
indefinidament a causa del fre a les obres de Ca 
l'Ardiaca pels retalls pressupt)staris de l'àrea de 
Cultura. 

Casa de la Caritat 
Dues importants institucions culturals s'han ubicat 
als edificis i solars que ocupava des de 1802 l'antic 
centre de beneficència. Són el Centre de Cultura 
Contemporània de la Casa de Caritat (CCCCC) i el 
Museu ci'Art Contemporani de Barcelona (MACB). 
Vegeu 'Equipaments culturals' ,'CCCCC' i 'MACB'. 

Casernes 
El 20 de novembre de 1923 els presidents del 
Fomento del Trabajo Nacional, la Càmara de 
Comercio, la Càmara de Indústria, la Càmara de la 
Propiedad, la Asociación de Banqueros, la 
Federación de Bancos y Bancjueros, la Federación de 
Fabricantes de Hilados y Tejidos de Catalufta, i la 
Federación Patronal, van acordar donar a l'instituto 
de la Guardia Civil sis solars de Barcelona, lliures de 
càrregues, per construir-hi sis casernes. 

Aquest acord preveia situar les casernes a Sant 
Martí, al Camp de l'Arpa, a les Corts, a la Terrassa, 
a Gràcia i a les proximitats dels terrenys de la Fira 
de Barcelona. La seva ubicació era estratègica a la 
perifèria de la ciutat, i responia a uns objectius 
socials i polítics del moment; de fet, només cal donar 
una ullada a les entitats que van cedir els solars. 

El creixement de la ciutat, des d'aleshores, s'ha 
empassat les casernes. L'evolució lògica de les 
ciutats és aconseguir més zones verdes, espais 
lliures i equipaments, de manera que augmenti la 
qualitat de vida dels veïns. L'oci, l'esbarjo i la 
cultura són tendències en augment, i aquí no hi 
lliguen gens les casernes. 

La situació històrica que va motivar la seva 
construcció dins de les ciutats forma part ja del 
passat, i els temps actuals, de distensió a tots els 
nivells, no justifiquen pas mantenir instal·lacions de 
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caràcter militar a l'interior de les ciutats. Per això 
diverses associacions de veïns han format una 
coordinadora que reivinciica que les casernes 
estiguin on no molestin. 

En aquest sentit, resulta incomprensible que en 
l'actualitat s'hagi construït una caserna de la 
Guàrdia Civil al barri de Gràcia. L'associació de 
veïns segueix reivindicant l'ús cultural del nou 
edifici, tot i que urbanísticament i socialment el solar 
on ara hi ha la caserna s'hauria d'haver destinat a 
zona verda. 

Catalana de muntatges 
Vegeu 'EuipiVbes eonstnictores i imniobüinries'. 

Centre de Cultura Contemporània 
(CCCCC) 
El Centre de Cultura Contemporània de la Casa de 
Caritat ha estat un dels dos objectius on la Diputació 
de Barcelona ha concentrat la seva aportació per al 
92, juntament amb el palau Sant Jordi. El centre, que 
vol aprofundir sobre la història i el futur de les 
ciutats i en concret de Barcelona, comptarà amb la 
major sala d'exposicions de la ciutat (3.500 metres 
quadrats) i suposarà una despesa pública de 3.200 
milions de pessetes. 
Vegeu 'Equipaments culturnls'. 

Centres cívics 
Van ser la resposta del primer ajuntament 
democràtic a la reivindicació veïnal d'ateneus 
populars. Es van situar en edificis singulars i d'interès 
arquitectònic. Els centres cívics van desenvolupar 
una competència desigual i deslleial amb el 
moviment associatiu, en uns anys en què ningú no 
donava im duro pel futur de les associacions de 
veïns. 

Actualment n'existeixen mig centenar a tota la 
ciutat de Barcelona, diversos i diferents tant en les 
seves dimensions com en les activitats que progra
men. L'Ajuntament de Barcelona es limita a 
mantenir-los i no té clar què n'ha de fer. De fet, el 
que veritablement determina un centre cívic és el 
tarannà i les ganes que hi posa el seu director o 
directora. N'hi ha que funcionen bé i que estan 
lligats al teixit associatiu del barri on estan ubicats, 
mentre que, contràriament, d'altres són un veritable 
desastre. El seu desè aniversari planteja un gran 
interrogant. ^Es privatitzaran? 

Centres comercials 
Han constituït una de les transformacions 
econòmiques i socials més importants de la dècada a 
l'àrea metropolitana. L'aparició de grans espais 
replens de mercaderies, que realitzen campanyes 
massives de publicitat on ens indiquen els preus 
d'uns quants productes, han tendit a canviar els 
hàbits de compra dels ciutadans, afeblint la posició 
del petit comerç de barri i dels mercats municipals. 
Si bé no és evident que en conjunt resulti més barat 
comprar en aquestes àrees, soDretot si sumem el cost 
de la compra global i el de la gasolina per arribar-hi, 
en canvi sí que sembla palès el seu atractiu per a una 
ciutadania que mira encisada les prestatgeries 
plenes de les catedrals del consumisme. Un encís 
que fa oblidar els costos socials que generen en 
fomentar encara més l'ús del vehicle privat, la 
separació espacial i unes deplorables condicions 
laborals, ja que aquestes empreses acostumen a ser 
líders en l'ocupació temporal. 

Es tracta d un sector fortament controlat per 
empreses multinacionals (Pryca-Carrefour, 
Alcampo-Auchan, Continente-Promodes) amb 
l'excepció omnipresent de El Corte Inglés-Hipercor. 
Els nostres governants semblen abonats a la seva 
implantació i no només al territori metropolità. No 
hi na cap gran promoció urbanística que no compti 
amb una gran superfície, com ho testimonien les 
noves implantacions de Montígalà, Villa d'Or, la Vila 
Olímpica o les futures de Diagonal-Mar, la Catalana 
(que na donat lloc a un important litigi urbanístic) i 
Renfe-Meridiana (adjudicat al grup, també francès, 
Ségécé). La darrera innovació consisteix a afegir-hi 
uns ser\'eis d'oci, com restaurants i cadenes de 
minicines, per aconseguir que la gent es gasti els 
diners en circuits tancats. 

Da\'ant d'aquesta allau de projectes, amb 
intenció de tenir un radi d'influència metropolità, el 
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la 
Generalitat ha plantejat la possibilitat de denegar 
algun permís d'apertura, perquè considera que es 
pot arribar a produir un perillós excés d'oferta, 
sobretot a l'àrea del Besòs. 

Chíringuitos 
Vegeu 'Xiringuitos'. 

Cinemes 
Vegeu 'Teatres i cinemes'. 

Cinturons 
El tràfic total ha augmentat molt a la ciutat durant 
els últims mesos. Això és fàcilment demostrable pel 
fet que el nombre de passatgers que utüitzen el 
transport públic ha baixat significativament. 

Enfront d'aixó, mai no s'ha plantejat que les 
noves rondes podrien solucionar més que una petita 
part dels problemes de trànsit de Barcelona. En 

aquest sentit semblen exagerades les critiques a la 
manca de capacitat de la Ronda Litoral al seu pas 
pel passeig Colom. 

Unes dades recents de l'avinguda Meridiana han 
demostrat que existeix un ús desigual de les rondes. 
Hi ha molt més tràfic de sortida de la ciutat per la 
Meridiana que d'entrada. Arribant des de fora és 
molt més fàcil endinsar-se a la ciutat a través de les 
rondes que no pas si et trobes al centre i busques les 
rondes per sortir de la metròpoli. Cal millorar la 
comunicació de la ciutat cap a les rondes per poder-
les utilitzar i disminuir el tràfic al centre de la ciutat, 
facilitant la senyalització i les vies d'accés a les 
rondes des de dins de Barcelona. 

Amb una visió de conjunt, hi ha dos punts amb 
errades importants en la planificació de les rondes. 
Es tracta dels dos extrems de l'eix transversal de 
Barcelona, la Gran Via de les Corts Catalanes. A la 
banda del Llobregat és bastant difícil trobar els 
ramals que permeten accedir a la Ronda Litoral i, 
especialment, a la de Dalt, i massa fàcil continuar 
per la nova autovia fins a la plaça Cerdà. 

A la banda Besòs, és massa fàcil arribar a la plaça 
de les Glòries; l'autopista, amb velocitat com a tal, 
arriba fins al centre de la ciutat. El resultat és que hi 
ha i hi haurà massa pressió de tràfic sobre l'eix 
transversal de la ciutat, format pels carrers de 
sempre: la Gran Via i Aragó. El centre de Barcelona 
no queda convenientment descarregat de tràfic. 

Hi ha una resposta de prudència per part dels 
conductors en general pel que fa a la velocitat. 
Només cal resar perquè aquest respecte continuï 
essent norma, i que aquest bon exemple s'estengui a 
tota la ciutat, on s'ha de circular a una velocitat 
màxima de 50 quilòmetres/hora. 

Després de Fesforç olímpic per quedar bé, les 
rondes es veuen desbordades i els cotxes tomen a 
pressionar sobre el centre de la ciutat. Tomen les 
cues, però hem aconseguit encabir-hi més cotxes, 
encara que sigui a la velocitat de sempre, els 10 o 15 
km/h. 

Arribem a la conclusió que les rondes són, en 
disseny i construcció, millors que les que hauria 
realitzat l'alcalde Porcioles, i en això han estat 
decisives les lluites dels barris. Però la seva filosofia 
és la mateixa: prioritat al transport privat i oblit i 
regressió del transport públic. 

Ciutat Vella 
A Barcelona, el sòl és car i escàs, i no falta aquella 
gent que desitja el dels altres. El de Ciutat Vella, 
donades les seves noves característiques de 
centralitat, s'ha tomat força atractiu i, a més, està 
bastant mal defensat. Així doncs, no és estrany que 
aquests darrers anys hagi començat una soterrada 
batalla pel control del sòl en aquesta zona de la 
ciutat. 

La batalla no és només econòmica, sinó també 
política. Els efectes de la crisi econòmica, la 
progressiva desindustrialització de Barcelona en 
general, i de Ciutat Vella en particular, i la 
sistemàtíca depredació dels recursos econòmics de 
l'Ajuntament i de la Generalitat per part de grups 
político-financers que promouen l'actual 
transformació de la ciutat, han agreujat els 
problemes socials i s'han generat importants bosses 
de pobresa. 

Durant aquests últims anys, aquests fenòmens 
han adquirit tal magnitud que la seva volada 
espectacular -la campanya 'Aquí hi ha gana" i 
continuacions- ha arribat a amenaçar seriosament les 
faules triomfalistes en les quals basen la seva 
promoció una part important dels estaments polítics 
de la ciutat. L'ansietat que han generat aquests 
conflictes en aquests estaments els ha impulsat a 
intensificar la seva intervenció. S'ha propiciat així 
una transformació del centre històric basada cada 
cop més en l'explotació parasitària de les seves 
característiques de centralitat. 

La batalla es desenvolupa en nombrosos fronts, i 
els seus efectes ja han tocat alguns cossos. Les armes 

que s'utilitzen estan relacionades amb les 
possibilitats que tenen els afectats d'assumir la seva 
defensa en el camp de l'espectacularitat: 
consolidació d'àrees polítiques no democràl·lques on 
prevaleixen els comportaments preconstitucionals 
envers els joves conflictius i els immigrants dels 
països pobres. Enganys i falsetats per als afectats per 
les expropiacions del Liceu. Demagògia política i 
estafa social a Fontseré. Reversió abusiva dels costos 
econòmics de la rehabilitació de les cases populars 
afectades per les expropiacions previstes als plans 
especiaLs. 1 per a tots els altres, inhabilitació econòmica 
per accedir a un habitatge. 

Es cert que en algunes zones de Ciutat Vella, 
aquests darrers temps, l'administració ha dignificat 
alguns espais públics, ha rehabilitat o construït alguns -
molt pcx:s- edificis, i ha instal·lat alguns equipaments. 
Però això, contràriament al que sostenen els buròcrates, 
només pot passar en una ciutat on els recursos 
econòmics es distribueixen de forma inversament 
proporcional a les necessitats dels seus ciutadans. I no 
invalida el fet que a Ciutat Vella s'està promovent un 
pr(x:L% d'expoliació de l'espai, dels drets, dels recursos i 
de les c>sperances dels residents tradicionals que afecta 
severament els seus interessos econòmics, polítics i 
scx:ials. 
Vegeu 'Expropiacions' 

Coisa 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Col·lectors 
L'aixecament de la zona de la VUa Olímpica i del litoral 
ha facilitat la reforma de la xarxa de clavegueres i 
col·lectors de Ciutat Vella i el Poblenou, els barris més 
afectats per les inundacions. L'import de l'operació ha 
arribat aJs 17.823 milions de pessetes. La xarxa del íront 
marítim ha quedat estmcturada en ima sèrie de 
col·lectors generals (Ciutadella, BogateU, Badajoz) que 
van a parar a un col·lector interceptor que recorre el 
litoral i desvia les aigües residuals· En realitat s'han 
construït 20 quilòmetres de clavegueram· 

No obstant, en el cas que es produeixin 
precipitacions importants, el col·lector interceptor 
queda col·lapsat i, per evitar les inundacions, les aigües 
són evaquades pels emissors fluvials de Ginebra, 
Bogatell i Rambla Prim. Aciuesta circumstància dificul
ta el segon objectiu de la reforma de la xarxa de 
col·lectors, la millora de la qualitat de l'aigua de les 
platges· Això va quedar demostrat ellS d'agost, just a 
temps per evitar un escàndol durant els Jocs· El primer 
dia que la platja va quedar oberta al públic la sorra va 
aparèixer plena de rates de claveguera mortes, 
arrossegades per la pluja· 

Col·legís d'arquitectes i aparelladors 
Durant els anys 60 i 70 van prendre una postura crítica 
davant dels problemes ciutadans i van provocar debats 
sobre diferents actuacions públiques· Des de 1979 han 
emmudit· 

Collserola 
Massís muntanyós que s'estén des del Besòs, a llevant, 
al Llobregat i a la riera de Rubí, a ponent· Separa el 
Vallès Oriental del pla de Barcelona. Té unes ó·OOO 
hectàrees de superfide, més de la meitat de les quals 
són de bosc en diferents estats de conservació, amb un 
clima més fred i humit que el pla de Barcelona· La roca, 
granítica amb llengües calcàries, presenta una vegetació 
de pastures amb garrigues, alzines, pi blanc i roures, on 
fins fa una cinquantena d'anys, abans de la guerra, es 
feia carbonet i el bosc estava net· La fauna, 
variadíssima, presenta diverses espècies autòctones de 
lepidòpters, o la granota blava del pantà de Vallvidrera· 
Actualment a mes hi ha una colla de porcs senglars, 
que prolifera abundantment perquè les autopistes els 
han tallat els camins de pas, i es passegen fins molt a la 
vora dels nuclis habitats. 

Però Collserola és, a més de tot això, un gran parc 
urbà. Aquesta denominació, que sembla un 
contrasentit quan s'aplica a una zona que encara té 
h-ossos tan feréstecs com la vall de Sant Medir o el 
fondal de Can Bova, vol protegir -diuen els polítics que 
l'usen- tota la zona enfiont de futurt̂ s urbanitzacions i 
altres agressions humanes. Perquè e\'identment 
Collserola ha quedat encerclada per nuclis de població i 
podríem dir que és agrcndida constantment pels tres 
milions de persones que habitem al seu voltant. 

Per a les administracions i els \ éïns, el massís de 
Collserola és com una parada de caramels davant la 
porta d'un col·legi: tots en volem gaudir i les 
administracions pensen que hi poden encabir tot allò 
que no cap al seu territori municipal urbà. 1 això ja ve 
de lluny, des dels palaus reials a l'Edat Mitjana, fias als 
hotels i centres d'esbarjo de finals del segle XIX i 
començaments del XX. Tant edificis sanitaris com 
centres religiosos, instal·lacions de ràdio i finalment de 
telecomunicacions, que ha ailminat amb la colossal 
Torre de Cc^llserola, símbol desproporcionat del 
presidencialisme maragalHà i del culte al disseny i a la 
mtxiemitat· A més a més hi ha moltes urbanitzacions, 
programades i pirates, amb les seves corresponents 
vies d'accés -funiculars, fertocarrils, tijnels i autovies-, i 
abocadors, ü·legals o no tan ü·legals; "per una miqueta 
més, no passa res; només és un 0,5% del total..." 
diuen, i així desapareix tot el verd. 

Fins i tot l'entitat creada per tenir cura del massís, 
el Patronat de Collserola, que vol donar exemple, 
és la primera autoritat que s'hi ha construït la seva 
seu. Com si no hi haguessin prou cases antigues 
per rehabilitar sense haver de destrossar mes 
DOSC. 

El massís de Collserola serà la gran zona 
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d'esbarjo de In ptiblnció que l 'envolta. 
Les adminis t racions que hi tenen competència, 
que són totes, han de coordinar les seves 
actuacions i han de vetllar que es cuidi el bosc, 
la \ egetaciíi, la fauna, i Cjue es posin limitacions a 
les actixitais a fer-hi, per e\ itar que ens quedem 
sense bosc i espais lliures. Dels projectes que 
ac tualment sabem que \ t)len fer-s'hi, dos de molt 
impor tan ts especuk 'n a m b els canvis de 
qualificacions urbanís t iques; tant el golf de 
Cerdanx'ola com el túnel d 'Hor ta a Cerdanxola 
poden suposar l ' empobr iment cie la natura 
de zones que encara són fcirestals i la 
p r i \n t i t / ac io d ' uns espais naturals que són 
patr imoni ile tots. 

Colom, Cristòfol 
Monimient situat a l 'entrada del port de 
Barcelona, obra de l ' eng inwr Gaietà Buïgas. 
Construï t el 188(S, l 'estàtua iJe ferrií és de Ratael 
-Alclie. Representa un cimegut personatge històric 
que, quan intentav a arribar a les Índies, \ a 
desconrir per casualitat Amèrica. Ter celebrar els 
^00 an\'S de gencicidi americà, el I9(S6 \ a n decidir 
d 'unir en matr imoni les estàtues dv Coloni i de la 
Llibertat. La cerimònia, una completa horteracfa, 
es \ a celebrar a Las X'egas en un marc totalment 
comercial . 

'El colosoen llamas' 
í a m b é conegut com el hotel ilc los líos, ès l 'Hotel 
de les Arts de la Vila Olímpica. 

El f989, ciesprés cl'una llarga i amable conversa 
al despatx de 1 alcalcHe, Pasqual Maragall \'a agafar 
pel braç el senyor Warte Traxelstead i li va dir: 
"Miri'm als ufls i digui'm: te els diners per 

realitzar el projecte? un hotel olímpic?". Fil, fill 
d 'un constructor de Kentucky, va respondre sense 
ni tan sols parpellejar. "No crec que els tingui 
tots, però conec la gent que si que els té. I si jo 
em comprometo, el construirem". 

L·l projecte realitzat és un gratacels de 44 pisos, 
al més pu r estil high-tech. I3urant el mes de juny 
de UWZ, i com si es tractés dels anvs 30, l'edifici va 
patir 22 incendis de poca importància, ('s \ a 
ÍLientiticar l 'autor i es va detenir un guàrdia jurcU 
que t rehalLua a les obres. 

L/ht)tel no esta\'a acabat per als jocs Oh'mpics. 
De les 500 habitacions, només en \'a obrir 
pro\isi(M"ialment 249. Al mes de se tembre es \ 'an 
a turar les obres. I.)i\erses empreses espanyoles i 
estrangeres reclamen 800 milions. La mala 
prexisió va obligar a augmen ta r les inxersions 
de 15.000 a 30.000 milions. Una mala gestió 
manté les obres a turades . Tiaxelsfead ha 
sül.licitat la suspensi(S de pagaments ; el suspens 
augmenta . 
Vi';^i'ii 'Empreses constructores i iiiiiiiohiliàrics' 
i 'Travelstad'. 

Comsa 
Ve^eu 'Empreses constructores i iiiiniohilimies'. 

Confort 
Ve^cu 'Eiiipreses co)istructores i iuiDicibiliàries' 

Contaminació 
Acumulació de matèria i energia a qualsevol 
indret , por tada des de llocs a \ egades molt 
Ikinyans, que no es retorna als seus llocs d 'or igen 
i que genera residus i contaminació al medi 
atmosfèric, acjuós i sòlid. Al final la major par t 
de la contaminació es conxertirà en residus 
sòlids. 

Durant el per íode del 1986 i 1989 a la ciutat 
de Barcelona es x'an substi tuir 400 milions de 
termies de combust ibles l íquids i sòlids per 
combust ibles gasosos (menys contaminants) . Això 
i d 'al t res processos de política industrial i 
economia urbana han proxocat que les emissions 
majoritàries a l 'atmosfera siguin degudes al trànsit 
de x'ehicles. A la xegada això ha fet que Barcelona 
tingui un índex de contaminació amb mitjanes 
menors que l'aris, Loncfres (̂  d 'al tres ciutats que 
han projectat una bona imatge de 
desct)ntaniinacié). 

LI diòxid de síífre, com un dels incficadors 
or todoxos de contaminació emes per instal.lacions 
fixes, es troba pràct icament a tota la ciutat per scíta 
dels valors guies dictats per la Comuni t a t Furo-
pea. Les part ícules en suspensiéi, uue sétn 
contaminants emesos per les instal.lacions fixes i 
mòbils , encara superen diverses \ egades l 'any els 
límits fixats per la CE (recollits a la legislació 
espanyola) en els pun t s de major concentració del 
trànsit (Eixample, Lesseps, etc). I t ambé van en 
augmen t els contaminants emesos 
majori tàr iament pels focus mòbils, com són el 
monòxici de carboni, l'ozéi (contaminant 
secundari) o l'òxid de ni trogen. 

L'aigua residual i industrial a Barcelona és 
tractada pràct icament en un 7.5"/„ a la depuradora 
del Besòs. Les a igües res iduals del sud cle la ciutat 
s'abocTuen al moll del Morrot i a la Zona Franca. 
Tant els fangs com les aigües tractades en la 
depu rado ra del Besòs (amb hidriòxid càlcic com a 
floctuant) són x'essats al mar per dos emissaris 
submar ins . 

Els res idus sòlids de la ciutat sém t ranspor ta ts a 
l 'abocador del Garraf o incinerats a la 
incineradora del Besòs. El reciclatge cle les 
escombrar ies es pràct icament inexistent i es 
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redueix a tímicfes experiències, tant pel que fa als 
materials a reciclar com a l 'abast geogràfic. 
Veocu tmnbe 'Soroll. 

Conycon 
Vc\'('i/ 'Fouiento de ConstruccKfiies 1/ Cuntratas'. 

Corcuera, llei 
També coneguda pel corcucrazo, es xa dir que 
l 'aproxaxen per combatre l'Is xorissos i camells. /\l 
gox e rnador eix il de Barcelona li agrada d'aplicar-
.a al n ioximent x eïnal; per això les associacions dv 
xeïns de Roquetes, dt-l Turó de la Peira, de \ ' ia 
'Lrajana, del Polígon Gornal i fins i tot la junta de 
la LederacicS d 'Associacions de Veïns de Barcelona 
(F,A\T)) ja han patit a la se\ a pròpia carn 
l 'articulat d'ac|uesta llei, que tant ens haxia de 
beneficiar. 

M . 

1 . ' 

Corte Inglés, Ei 
G r u p comercial madrilenx propietat de la 
Fundación Areces. El gran basar dv la plaça de 
Cata lunya s'ha estès des dels terrenys llogats al 
g r u p Vicenç Ferrer, a m b la compra d 'un edifici de 
4.400 metres quadra t s per 1.291 milions de 
pessetes al Cent ro Cul tural del Ejército i d 'un altre 
edifici al g r u p Bernat, i ara ocupa tot l'espai entre 
la Ronda de Sant Pere i Fontanella. Esperem que 
la reforma ciel conjunt t renqui a m b la lletgesa que 
han aporta t aquests maga tzems a l 'Eixample. Uns 
maga tzems ciue també estan presents a la 
Diagonal, a Sant Andreu (Hipercor), i que han 
compra t un local per instal.lar-se a la Vila 
Olímpica. 

Cotxe 
La gran experiència olímpica ha demostrat que som 
capaços cie canxiar ci'hàb)its i deixar parcialment 
d'utilitzar el cotxe prix'at en els nostres 
cfesplaçaments per la ciutat. Hem de tenir present 
aquesta experiència i cada cop que sortim a donar 
una X'olta, hem cie pensar si ens cal el cotxe. 
Utilitzem el cotxe per pura rutina, i sovint triguem 
més que si haguéssim agafat el metro o l 'autohús. 
Oblidem massa x'egades el temps i els diners que 
ens costa circular lentament i aparcar. 

FI cotxe ens dóna llibertat de mox'iment i 
d'eleccio de l 'hora que xcilem realitzar el xiatge. 
Aquesta llibertat té menvs efecte du ran t el dia 
norniai laborable, amb m u n t s ele x'ehicles que 
saturen els carrers i eK aparcaments , i amb una 
oferta força gran de t ransport públic. Fn cain i, 
du ran t la nit i els caps de se tmana hi ha més 
mot ius que ÍListifiquen l'iis del cotxe, en part per 
una oferta iníerit)r de t ransport públic. 

La noxa xarxa viària de Barcelona ha creat 
unes expectatix'es de circular millor a totes hores. 
Pura il·lusió, ja es comença a notar l ' augment de 
la circulació als carrers, i les rondes arriben p r o p 
del col.lapse a les hores punta . Després d ' un 
seguit de mesos amb millores en els t emps de 
recorregut, ens ap ropem de nou a les xelocitats 
normals i als t emps llargs per pode r arr ibar al 
destí. I encara que s 'hagi augmen ta t la capacitat 
de circulació de la xarxa vial, la xarxa 
d ' apa rcamen t segueix essent la mateixa. Es pot 
circular una mica més fàcilment, però aparcar és 
tan difícil com fa un any. 

C o m q u e ha augmen ta t la capacitat a la 
perifèria de la ciutat, cal actuar per d i sminui r el 
tràfic a par t s impor tan t s més cèntriques. Cal més 
espai per caminar , per al t ranspor t públic, per 
aparcar , i és imprescindible d isminui r el nivell de 
soroll i de contaminaciéi. 

El missatge pe l que fa al cotxe segueix essent el 
mateix des de fa anys: usar-lo a m b seny. Perquè si 
no sabem trobar l 'equilibri per nosaltres mateixos, 
ens l 'hauran d ' imposar , i pe rd rem llibertat. 

Cubiertas y Mzov 
Vc\^eu 'Empreses coislructores i inuiiohilinries 

Culieil, 
Josep Maria 
l:s el t r iomfador que 
no ha conegut la 
\ ictòria. En un t emps 
en c|iiè els canclicfats 
acos tumaxen a ser 
baixets, a anar 
despèn tina ts -alguns 
fins i tot a m b caspa-, la 
barba deixada i 
por taxen jaquetes de 
pana, Josep Maria 
Cullell responia a un 
pa t ró d'allò més 
presentable; ros, alt. 
Dl'n \ estit i ben 
plantat , d 'aspecte molt 
europeu , era el més 
semblant al model 
suec que tant 
agradava a Jordi Pujol. 
Podia respondre 
perfectament a l ' a rquet ipus de seductor , cosa que, 
com és sabuda , en política suposa un capital 
enorme. 

Va arribar a l 'Ajuntament amb un ehmer pacte 
de progrés. Eren uns t emps d'idili entre socialistes, 
conxergents i comunis tes a la ciutat de Barcelona. 
Però ja se sap que el t emps -i sobretot la política-
s 'encarreguen de posar les Cl·)ses al seu lloc. Així, 
Serra se'n x-a anar a Madr id i Maragall x-a arribar a 
alcalde, i Josep Miquel Abad va deixar el PSUC i 
va anar com a responsable del comitè (.)rganitzador 
dels Jocs. Enfront d ' aques tes trajectòries, |osep 
Viària Cullell, a m b el seu aspecte de triomfadiír, 
apareixia com a pe rdedor . Conciemnat al paper de 
líder de l 'oposició, la seva figura es X'a anar 
dissolent poc a poc, sobretot quan va ensopegar 
amb personatges com Enric Lacalle, que cfurant un 
temps li xa ronar desca radament el pape r 
d 'autentica oposició a l 'equip de goxern. Cullell va 
cometre, a més, a lguns errors, tals com fer un 
parèntesi i marxar un t emps a la Gran Bretanxa a 
perfeccionar l 'anglès. Això li hauria pogut costar 
molt car, pe rquè el seu parti t va començar a 
qüest ionar-se la sex a validesa com a candidat a 
l'alcaldia en una legislatura en la qual Barcelona 
organitzaria els Jocs Olímpics. Al final, va sortir 
escollit, però ningú no pot treure a a lguns mil i tants 
de Conx ergència el regust de què hauria passat si 
el candida t hagués estat un altre; Miquel Roca, per 
exemple. 

Va semblar que Cullell aprenia la lliçó i ha 
tractat d ' e smenar els errors. Més d ' u n recorda, 
però, com en una de les campanyes electorals 
parlava d e la pa rada de metro de Correus , quan fa 
anvs que ja no existeix. De moment , procura que 
el popu l i sme perfectament dosificat de Lacalle no 
li segueixei fent ombra. 1 ara s'entesta a resseguir 
les finances municipals . El seu cavall de batalla és 
l ' endeu tament d e I Ajuntament d e Barcelona, això 
que sembla tan complicat d'aclarir com el miracle 
dels pans i els peixos i que difícilment li dona rà 
vots. El ciutadà barceloní encara sembla estar més 
preocupa t per les qüest ions d'asfalt, molt més 
p roperes i tangibles. Però ell no es desan ima . Ja ha 
dit al seu parti t tiue decideixi aviat si vol que torni 
a ser candidat . Al cap i a la fi, està molt p rope r en 
vots a desbancar Maragall , i és una esperança a la 
qual Con\ ergència i Unió no renuncia. D 'aquesta 
manera , si tot funciona com està previs t , 
assistirem a un nou duel Maragall-Cullell per una 
de les cadires més cobejades del país: la que 
presideix el saló de la reina regent. 
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PERCENTATGE DE PROFESSIONALS LIBERALS QUE HI HA EN ELS 
DISTRICTES DE BARCELONA 

34,3 

Desequilibris 
A Barcelona, diuen, hi ha menys desequilibris que 
abans. Ningú no diu que no n'iii hagi. Com podrien 
dir-ho? N'hi ha prou amb passejar-se per la ciutat -
entenent per aquesta tot el municipi i no només la 
part que s'ensenya als turistes- per veure les 
diferències entre les classes dels senyors de 
Pedralbes o Sant Gervasi i les dels qui viuen al Bon 
Pastor, als barris del Besòs o a Trinitat Vella, per 
citar-ne tan sols tres, ja que la llista és llarga. 

Però si hom no vol circular per l'altra ciutat, pot 
observar algunes de les dades estadístiques dels 
districtes de Barcelona. Per exemple, la renda per 
càpita familiar; el percentatge de professionals 
liberals; el nivell d'atur; la proporció de veïns que 
han nascut a Andalusia; el percentatge de pobres; el 
nombre d'escoles privades per cada 1.000 nens en 
edat escolar; o el nombre relatiu de persones que cal 
que es desplacin fora del seu districte per anar a 
treballar perquè els seus barris són únicament zona 
dormitori per a la classe treballadora. Tots aquests 
indicadors porten a la mateixa conclusió: els 
desequilibris existeixen, i són forts. 

A Barcelona s'han reduït les desigualtats, però no 
per un procés de mobilitat ascendent de les classes 
populars, sinó perquè bona part d'aquestes està 
essent, poc a poc, substituïda (o expulsada?) pels qui 
tenen major poder adquisitiu. El procés? Té la base 
en el mecanisme de mercat, sempre tan 
equilibrador!. Els preus dels habitatges han 
augmentat de tal manera que als joves els és 
impossible accedir a un pis del seu barri o de la seva 
ciutat. Si no tenen uns pares rics, es veuen obligats a 
marxar a d'altres indrets cada cop més allunyats de 
Barcelona. 

Aquest procés té no poques conseqüències 
perverses. D'una banda trenca l'heterogeneïtat de la 
població. Barcelona serà cada dia una ciutat més rica 

Eerquè cal comptar amb recursos per poder viure-
i, i amb una població més envellida, ja que els qui 

han de marxar són els joves, i amb ells la futura 
descendència. 

Per altra banda, resulten afectades les xarxes 
d'ajut familiar precisament d'aquells que, en tenir 
menys recursos, les necessiten més. No és possible 
recórrer a la mare o a l'àvia, ni els més grans poden 
comptar amb els fills quan aquests viuen lluny. La 
família es dilueix, s'afebleixen els llaços de 
solidaritat perquè la distància els dificulta o 
impedeix. 

I des d'un punt de vista econòmic, es produeix 
una redistribució negativa de la renda real. La 
solidaritat pares-fills -que avui per avui continua 
essent bàsica a la nostra scxietat- no pot actuar, o per 
fer que actuï calen uns desplaçaments que costen 
temps i diners. 

El fet que una part dels barcelonins hagi de 
marxar lluny de la ciutat constitueix també una 
regressió en l'aspecte de la igualtat d'oportunitats. Si 
fins ara les classes populars ja tenien dificultats per 
accedir a l'ensenyament especialitzat i superior, per 
fer ús de l'oferta cultural (cinema, teatre, música, 
exposicions, etc), ara els cal afegir-hi les que es 
deriven dels desplaçaments. 

No és difícil imaginar el resultat. Les diferències 
entre unes classes i les altres augmenten, però 
l'escenari s'ha desplaçat. A Barcelona hi resten uns, 
cap a fora s'hi han de desplaçar uns altres. La 
desigualtat s'amplia, però no dins de la ciutat, que 
els expulsa, sinó a la seva àrea metropolitana o fins i 
tot més enllà. 

Despotisme il·lustrat 
Forma de govern absolut en el qual el sobirà i els 
seus col.laboradors prestaven gran atenció a les 
necessitats del poble però prescindint de la seva 
col.laboració i participació. Va estar plenament 
vigent durant la segona meitat del segle XVIII, i la 
seva forma deia "tot per al poble però sense el 
poble". En molts casos es va transformar en 
nepotisme il·lustrat. 

Ciutat EJxample Sants- les Corts Sarrià- Grada Horta- Nou Sant Sant 
Vella Montjuïc Sant Guinardó Barris Andreu Martí 

Gervasi 
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Les administracions públiques de molts països, 
fins i tot dels que s'autoanomenen demòcrates, estan 
força imbuïdes d'aquest estil de govern, encara que 
no se n'adonin. 

Deute municipal 
Els que van viure l'Exposició cie l'any 29 ja sabien 
que Olímpia portaria deutes. És difícil d'avaluar el 
deute generat perquè està repartit entre diferents 
administracions (Ajuntament de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya i estat central). El deute de 
l'Ajuntament de Barcelona era, a finals del 1992, de 
268.627 milions segons el grup socialista i de 390.000 
milions segons l'opt:)sició convergent, no tot originat 
pels Jocs Olímpics. 

Si s'amortitzen 15.000 milions anuals, calen 20 
anys per saldar-lo. La càrrega financera és de 47.000 
milions. La contrapartida és el pes que aquest deute 
tindrà dins els pressupostos piiblics en forma 
d'interessos i de\'olució. Al pressupost barcelom' per 
al 1992 aquestes despeses financeres representen el 
24,87% del total, encara que en un informe fet públic 
per la Generalitat de Catalunya s'assenyalava que 
l'endeutament superava el 25% que la llei permet 
com a Hmit màxim. En els propers anys una part 
important dels impostos anirà a mans dels 
prestamistes. En general són els grans grups 
financers i la gent amb diners, que té gran capacitat 
d'estalvi, qui més se'n beneficia. És un negoci 
rendible al nostre país, on els tipus d'interès són dels 
més alts dels països occidentals. Potser per això tres 
bancs espanyols figuren enti'e els deu més rendibles 
del món. 

El proper capítol sobre aquest tema acabarà 
determinat per l'elaboració dels pressupostos 
municipals del 1993. 

Diagonal, La 
Anar a passejar a la Diagonal s'ha convertit en anar-
hi a comprar. En poc temps, aciuesta avinguda de 
Barcelona ha esdevingut un dels eixos d'especulació 
immobiliària més importants d'Europa. Pel cantó de 
ponent, el de Pedralbes, el Corte Inglés va iniciar, 
juntament amb els edificis Trade, una nova 
centralitat que ha anat estenent, com una taca d'oli, 
per les Corts els usos terciaris, amb el valor afegit de 
gaudir dels preus més alts de la ciutat. Un procés 
que han seguit els hotels -o hospitals-, els bancs, les 
oficines i, finalment, les galeries comercials. Aquest 
passeig lúdic i ple d'equipaments per al lleure s'ha 
convertit en un gran carrer amb activitat terciària i 
comercial de dia. Però de nit està mort, perquè s'han 
allunyat els habitatges de la primera línia de 
l'avinguda, fins al punt d'amagar-les totalment, com 
és el cas de Villa d'Or i el seu gratacels ajagut. 

A la vista del resultat, ens preguntem per què no 
s'ha seguit el mateix model que ha fet que la 
Diagonal central, la de l'Eixample, sigui un dels 
carrers amb més qualitat urbana de Barcelona. 

Pel cantó de llevant, al Poblenou, el tebdt 
d'aquest barri s'ha resistit durant molts anys a 
l'obertura de la Diagonal. I encara no és oberta. Per 

fer-ho es va aprovar un pla especial (PEW) que 
incrementava l'edificabilitat prevista pel Pla General 
Metropolità (PGM), de manera que els promotors 
privats trobessin la compensació econòmica que 
desitjaven. Sembla que ara els promotors fan fallida, 
que seran els sindicats qui promouran habitatges, i 
que haurà de ser l'Ajuntament qui financiï bona part 
de l'obertura. Així doncs, per què s'ha augmentat la 
densitat? Fóra bo, ara que encara hi som a temps, 
que la Diagonal del Poblenou no caigués en el 
mateix parany que va caure la de Pedralbes. 

Diners olímpics 
Quant ha costat la preparació i celebració a 
Barcelona dels Jocs Olímpics de 1992? 

Aquesta pregunta té una resposta bastant 
rodona: poc més d'un bilió de pessetes. Als 926.000 
milions de pessetes d'inversió directa que veieu 
reflectits als quadres, cal afegir els aproximadament 
140.000 milions de despeses d'organització dels Jocs 
Olímpics. 

Qui paga? 
La resposta és òbvia: tots nosaltres, directament 

o indirectament. Treient el 33,8% aportat pel sector 
privat, la resta de les despeses en infrastructures i 
equipaments es reparteix entre el govern central 
(25"o, un percentatge més elevat si hi afegim la 
companyia estatal Telefònica), la Generalitat de 
Catalunya (12%), l'Ajuntament de Barcelona (11%) i 
d'altres institucions públiques. 

En què s'han gastat? 
La resposta és a les xifres dels quadres que 

podeu consultar en aquestes pàgines. Un 60°/Ü ha 
anat a la millora de les infrastructures (carrers, 
cinturons, aparcaments, pirulets, platges, 
clavegueram, etc), mentre un 40'X) són nous edificis i 
equipaments (des de l'Estadi Olímpic i el palau Sant 
Jordi, a la Vila Olímpica, escultures, hotels i 
oficines). 

On s'han gastat? 
La majoria dels diners olímpics han anat a parar 

a la mateixa Barcelona (40"/í)), especialment a 1 àrea 
del Poblenou on la Vila Olímpica, la Ronda Litoral, 
les platges i parcs, i el nou clavegueram, s'emporten 

2uasi una de cada quatre pessetes gastades en total, 
ína altra pesseta s'ha dedicat a les noves rondes i 

nusos de comunicació. 
Una dada curiosa que no queda reflectida als 

quadres: si dividíssim la ciutat per un imaginari eix 
al Passeig de Gràcia, dos de cada tres pessetes s'han 
quedat a la part nord i est de la ciutat, és a dir, s'ha 
optat per invertir la tendència de creixement dels 
darrers cinquanta anys, que ha estat cap al sud. 

Com s'han gastat? 
Tenint en compte que les primeres previsions 

fetes per la candidatura olímpica de Barcelona no 
superaven els 400.000 milions de pessetes, és obvi 
que les xifres s'han triplicat i que ara cal demanar 
explicacions de molts projectes que han disparat el 
seu cost i d'altres que ara es veuen de difícil 
justificació. 

En què no s'han gastat? 
Dissortadament, a l'hora de les grans inversions 
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Diners ol ímpics 

(en mil ions ae 

a) Sector privat 
Sector privat 

Total Privat 

b) Sector públic 
Administració central: 
Govern (Ministeris) 
Empreses estatals (sense Telefònica) 
Holsa (50%) 

Subtotal 

Generalitat de Catalunya i empreses autonòmiques 

Ajuntament de Barcelona i empreses municipals 
Holsa (50%) 

Subotal 

Telefònica 
Coob'92 
Diputació de Barcelona 
Feder (Comunitat Europea) 

Altres institucions públiques: 
Mancomunitat de municipis de Barcelona 
Altres administracions locals 

Subtotal 

Total Públic 

TOTAL: 

(per agents) 
pessetes) 

313.017,46 

313.017,46 

116.123,76 
35.706,68 
77.447,92 

229.278,36 

112.534,81 

22.788,58 
77.447,92 

100.236,50 

94.709,56 
32.714,28 
11.139,85 
8.100,00 

14.829,64 
9.878,44 

24.708,08 

613.421,44 

926.438,90 

33,8% 

33,8% 

12,5% 
3,9% 
8,4% 

24,7% 

12,1% 

2,5% 
8,4% 

10,8% 

10,2% 
3,5% 
1,2% 
0,9% 

1,6% 
1,1% 

2,7% 

66,2% 

100% 

NOTA: Els quadres són extrets de l'estudi Els Jocs Olímpics com a generadors d'inversió 
(1986-1992), publicat per Barcelona Holding Olímpic, S.A. (HOLSA). 

Diners olímpics (per àrees) 
(en milions de pessetes) 

a) Barcelona 
Àrea Vila Olímpica Poblenou 
Àrea de la Vall d'Hebron 
Àrea Montjuïc 
Àrea Diagonal 
Àrea de l'Eix Nord-Glòries 
Àrea de l'Eix Tarragona-Numància 
Port Velí (1- fase de la remodelació) 
Connectivitats internes a Barcelona 

Subtotal Barcelona: 

b) Àmbit metropolità 
Ronda de Dalt i nus Llobregat (inclou sòl, serveis i equipaments) 
Ronda Litoral i nus Trinitat (inclou sòl, serveis i equipaments) 
Connectivitat metropolitana 
Aeroport Barcelona 

Subtotal àmbit metropolità: 

c) Àmbit regional 
Ciutats subseus olímpiques 
Connectivitat regional (inclou aeroport Girona) 

Subtotal regional: 

d) Altres 
Altres inversions no imputables als conceptes anteriors 

Subtotal altres inversions: 

TOTAL: 

212.681,96 
29.425,74 
58.138,02 
30.409,89 
16.395,88 
7.979,13 
6.890,00 
6.685,06 

368.605,68 

68.839,31 
77.501,54 

103.037,50 
27.756,25 

277.134,60 

69.916,42 
37.166,60 

107.083,02 

173.615,60 

173.615,60 

23,0% 
3,2% 
6,3% 
3,3% 
1,8% 
0,9% 
0,7% 
0,7^/0 

39,8% 

7,4% 
8,4% 

11,1% 
3,0% 

29,91% 

7,5% 
4,0% 

11,6% 

18,7% 

18,7% 

926.438,90 100% 

a un tracte intim amb altres, lis pot aplicar, entre 
d'altres, a ia tinent u'alcakie V'intrcx que te aquesta 
fama no tan sols en disersos sectors de la ciutat sinó 
tins i tot en certs sectors de la seva coalició. C'om a 
responsable de l'àrea de serx'eis socials de 
i'Ajuntament de Barcelona, hatiria de mostrar una 
actituci menvs distant cap a les persones que 
demanen ajuda al seu departament; encara que per 
prioritats olímpiques o per la crisi econòmica, aquest 
ciepartament mai no hagi tingut el pressupost 
suficient per atendre tots els ciutadans que ho 
necessiten, almenys els seus responsables han 
ci'escoltar i respondre a les preguntes dels ciutadans. 

Dragados y Construcciones 
Ve^fL'u 'Etfipreses constructores i iinniobiliàrics'. 

Droga 
El panorama que ofereix la problemàtica de la 
drogaaddicció a la nostra ciutat no té res de 
falaguer. En primer lloc, en contra del que s'havia 
predit, el nombre total de drogaaddictes no 
disminueix notablement. Avui ja no podem dir amb 
certesa que el consum d'heroïna disminueixi i, en 
canvi, és força evident que augmenta el consum de 
cocaïna. A més, des de fa uns pocs anys, el que sí és 
desgraciadament cert és el gran augment del 
consum d'alcohol per part de la gent jove: els últims 
estudis sobre la qüestic) ens diuen que entre els 15 i 
els 25 anys es consumeix més alcohol que en les 
edats postericírs. 

Un altre aspecte característic dels nostres dies és 
que augmenta la política repressiva, i cada cop més 
el drogaaddicte va a parar a la presó. Anar a la 
presó és la pitjor cosa que li pot passar a una perso
na necessitada, que es veu sotmesa a un càstig 
totalment improcedent. Si un drogaaddicte és una 
persona psíquicament afectada, la seva reclusió 
significa enfonsar-la molt més. I això és especialment 
greu quan l'empresonament es fa realitat mentre la 
persona està fent un tractament de rehabilitació, fet 
que s'esdevé sovint. 

També és deplorable la política que se segueix en 
establir rnctadoneros, centres de dispensació de 
metadona. Es despatxa a l'estil de la Seguretat 
ScKÍal, i el pacient no pot rebre l'assistència psico-
social que li és imprescindible per fer que la 
distribució de metadona sigui litil. 

Finalment, un altre greuge a remarcar és 
l'estretor econòmica amb què les administracions 
ajuden les entitats civils cjue realment es dediquen 
amb eficàcia i respcmsabilitat al prc:>blema de la 
droga, a la qual cosa cal afegir-hi una excessiva 
burocratització. Els sis o set centres d'assistència i 
seguiment pel tractament psico-social dels 
drogaaddictes existents a Barcelona són del tot 
insuficients per atendre una població massa elevada. 
Els centres cjue hi ha es troben, a hores d'ara, 
col.lapsats. Cal exigir-ne la creació de nous, 
acompanyats de programes de prevenció, com a 
resposta antirepressiva de la societat. 

Dumez Copisa 
Vc^nt 'Empreses constructores i inunobilinries'. 

pel 92 han quedat fora greus comptes pendents de la 
ciutat, entre els quals cal destacar la millora del 
transport piiblic i la realització de diversos PERI. 

Disseny 
Dissenyar significa projectar un objecte tenint en 
compte el seu valor d'ús (necessitat que cobreix) i el 
seu valor estètic. El disseny té com a finalitat que els 
objectes quc^itidians, a més d'útils, resultin bonics. 
Tracta d'aconseguir que l'estètica impregni totes les 
esferes de la vida quotidiana. 

Però això és la teoria, percjuè a la pràctica el 
disseny sovint és precisament el que no ha de ser: 
enemic d'allò útil, pràctic, còmode, o, fins i tot, 
estètic. Es mesura en milions i és bastant mal acollit 

pels ciutadans, que sovint es revelen contra la 
dictadura d'un fals disseny que, en el millor dels 
casos, elabora productes inservibles. 

Les nostres élites polítiques, assessorades per les 
élites artístiques i arquitectonicjues, haurien 
d'entendre que una cadira de disseny on no pots 
seure, no és un bon disseny i, evidentment, no és 
una cadira. I que un fanal que no il.lumina, no és res 
més que un malbaratament de recursos. 1 que una 
plaça que no acompleix la funció de ser un lloc de 
trobada, joc i descans és, senzillament, un gran 
error. 

Distant 
Fred, reservat. S'aplica a la persona que no es presta 

Empreses constructores i 
immobiliàries 
La Barcelona olímpica ha beneficiat molt les 
empreses constructores i les promotores 
immobiliàries de les obres noves. 98 empreses han 
invertit 153.551 milions, segons un informe del 
diari El País, xifres que segurament han estat 
superades. 

Una de les característiques més espectaculars ha 
estat la forta concentració de l'obra publica en unes 
poques mans (13 o 14 empreses han controlat el 90"/o 
de les obres). L'altra ha estat el gran paper de moltes 
promotores que ja havien jugat un gran paper en la 
construcció cíe la Barcelona de Porcioles, malgrat 
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l'iirribadn de grups multinacionals. 
Les empreses constructores més importants han 

estat (per rigorós ordre alfabètic): 

Abengoa 
Empresa se\'illana controlada per la família 
Benjumea i relacionada amb el Banco Central 
Hispano Americano (BCH). Realitza instal·lacions 
electròniques, control de tràfic, etc. 

Acsa (Auxiliar de canalizaciones) 
Empresa del grup Aigües de Barcelona, 
especialitzada en obres de col·lectors. Implicada en 
el frau de l'IVA. 

Agroman 
Empresa controlada pel Banesto i la família Aguirre. 
Té com a filial Radiotrónica, d'instal.Iacions 
telefònic]ues. 

Auxini 
Empresa de l'instituto Nacional de Indústria (INI) 
deciicada especialment a muntatges. 

Catalana de muntatges (Camunsa) 
Ha fet una inversió de 1.731 milions de pessetes. 

Comsa 
Empresa controlada per la família Miarnau, 
que ha obtingut un 8% de l'obra olímpica. Ben 
connectada anteriorment amb l'ajuntament de 
Porcioles. Es dedica també a la promoció 
immobiliària. 

Cubiertas y Mzov 
Ha construït les cjuatre grans torres (Collserola, 
Montjuïc, de l'aeroport i Mapfre, un 15 °/<> del total). 
Té també contractes de jardineria olímpica. Ha 
passat a estar controlada pel grup Entrecanales i es 
troba implicada a l'afer de l'IVA. 

Dragados y Construcciones 
Ha realitzat el S% de l'obra olímpica. Empresa 
lligada al BCH i participada pel grup francès 
Bouygues, és líder del sector a l'estat espanyol. 
Participa a l'autopista de Catalunya, a Pòrtic del 
Mar, al port. Ha adquirit Control y Aplicaciones, 
empresa barcelonina d'electrònica i muntatges, líder 
en senyalització electrònica. 

Dumez Copisa 
Es una filial de Fecsa que està controlada pel grup 
francès Lyonnaise-Dumez. Ha construït la seu de 
l'Institut Nacional d'Educació Física (INEF) i el 
pavelló de Badalona. També està present a Aigües 
de Barcelona. 

Entrecanales y Tàvora 
Ha treballat especialment al Poblenou i a l'estadi. 
Empresa familiar (Entrecanales) relacionada amb el 
BCH. Participa als projectes Odissea 2000, al port, i a 
Procivesa, a través d'Eur. 

Ferrovial 
Controlada per Rafael del Pino, amb fortes 
connexions amb el BCH. Ha participat especialment 
en les noves autopistes (Terrasa-Manresa). La se\'a 
filial Sotaverd desen\'olupa el contestat projecte 
Piscines i Esports. 

Fomento de Construcciones y Contratas 
Creada el 1992, c]uan es \'an fusionar 'Fomento de 
Obras y Construcciones' y 'Construcciones y 
Contratas', controlada per la família Koplowitz, i 
darrerament Conycon. Ha realitzat el 25'X) de tota 
l'obra olímpica i l'aeroport n'és l'obra més 
assenyalada. Participa en les promocions dels 
habitatges olímpics de la Valld'Hebron, la Marina 
Port Vell, el Trade Center al port i la Farga de 
l'Hospitalet. Té empreses filials d'aparcaments, 
sen'eis i especialment neteges, com és el contracte 
de Barcelona; i filials conjuntes amb Iniciatives -
Ingeniería de Sistemas Urbanos, Publimob-. Ha 
aparegut implicada a l'afer de l'IVA. 

Huarte 
Constructora del grup Hasa, participat per Impresit-
Fiat d'Itàlia, la família Caprile i SresDank. Té també 
interessos en aparcaments i participa al projecte 
d'urbanització de la plaça Cerdà. 

Ocisa 
Grup controlat per Jesús Roa, Florentino Pérez, Juan 
Torres i altres socis (Mercapital, CoUins Espana, 
Caixa Andorrana de Seguretat Social). Controla 
també l'empresa Construcciones Padrós i empreses 
de muntatge, com el grup Colera. Està implicada al 
cas Ollero d'Andalusia. 

Olímpic Moll, S.A. 
Empresa c]ue ha construït dins la Vila Olímpica un 
gran centre comercial (que va fer de menjador dels 
atletes durant els Jocs), dos edificis d'oficines i 160 
habitatges de luxe (els únics de la Vila Olímpica amb 
aire condicionat). Els st)cis inicials eren Mercasa 
(empresa nacional de mercats) i la immobiliària 
sueca Arcona, encara que finalment ha quedat en 
mans de l'empresa espanyola. Els problemes 
financers van provocar c|ue l'Ajuntament ajudes 
l'empresa comprant, a tra\'és del Patronat Municipal 
de l'ilabitatge, un bon nombre de pisos. Ves per on, 
la ciutat té ara pisos públics de luxe! 

Uralita 
C.rup industrial productor de material de 
ctmstrucció (fibro-ciment, plàstics, pintures, 
ceràmica). Ha estat un gran pro\'eïdor. Pertanv al 

Empreses constructores que controlen major percentatge d'obres 

Empresa Percentatge 

Fomento de 
construcciones 
y Contratas 

Cubiertas 

Dragados 

Comsa 

Entrecanales 

Ocisa 
Uralita 
Ferrovial 

Auxini 
Agroman 

Huarte 

Acsa 
Camunsa 

Abengoa 

28,11 

15,4 

9,17 

9,06 

7,41 

525 
a34 
327 

a4o 
2ÍÏÏ 

2IJÒ 

123 
1,12 

033 

(de major 

Milions 
de pessetes 

43.173 

23.096 

14.088 

13.917 

11.392 

a074 
5.132 
5.028 

3696 
3.192 

ai67 

1.890 
1.731 

1228 

a menor) 

Obres fetes 

Aeroport, infrastructures de costes, galeries de 
serveis, nus de la Trinitat, Port Olímpic, Ronda 
de Dalt. Ronda Litoral, túnel de Vallvidrera, 
urbanització i accés a l'Anella Olímpica, i xarxa 
de col.lectors 

Estació del Nord, hotel de les Arts, galeries de 
serveis, infrastructures de costes, nus de la 
Trinitat, parc del Poblenou, Ronda de Dalt, 
Ronda Litoral, torre de comunicacions de 
Montjuïc, túnel de Vallvidrera, urbanització i 
accessos a l'Anella Olímpica, Vall d'Hebron i 
xarxa de col·lectors 

Estació del Nord, galeries de serveis, infrastructures 
de costes, palau Sant Jordi, plaça de les Glòries, 
Ronda de Dalt, túnel de Vallvidrera, urbanització 
de l'Anella Olímpica, Vila Olímpica i xarxa de 
col·lectors 

Galeries de serveis, palau Sant Jordi, Ronda de 
Dalt, Ronda Litoral, túnel de Vallvidrera i xarxa 
de col·lectors 

Estadi Olímpic, galeries de serveis, infrastructures 
de costes, parc de Poblenou, Ronda de Dalt, 
Ronda Litoral, túnel de Vallvidrera i xarxa de 
col·lectors 

Ronda Litoral, Vila Olímpica i xarxa de col·lectors 
Galeries de sen/eis. Ronda de Dalt i Vall d'Hebron 
Infrastructures de costes, parc del Poblenou, Ron

da Litoral i xarxa de col·lectors 
Piscines Picornell, Vila Olímpica i xarxa de col·lectors 
Galeries de serveis. Ronda de Dalt, túnel de 

Vallvidrera, urbanització de l'Anella Olímpica, 
urbanització de la zona Diagonal i Vall d'Hebron 

Galeries de serveis. Ronda de Dalt, Ronda Litoral, 
Vila Olímpica i xarxa de col·lectors 

Urbanització de l'Anella Olímpica 
Accessos i urbanització de l'Anella Olímpica, nus de 

la Trinitat, palau Sant Jordi, piscines Picornell, 
Port Olímpic, Ronda de Dalt, Ronda Litoral i Vall 
d'Hebron 

Estadi Olímpic, túnel de Vallvidrera i urbanització 
de l'Anella Olímpica 

grup March, que també controla la constructora 
Ginés y Nax'arro. 

Altres empreses que han realitzat obres 
importants però sense arribar al volum de les 
anteriors són: 

Acysa (Parc del Poblenou); Adosa (Vall 
d'Hebron); Agrotesca (plaça de les Glòries i Ronda 
de Dalt); Balizamiento (Vall d'Hebron); Colsa (Vall 
d'Hebron); Comylsa (Vila Olímpica); Construccio
nes Pai (Vila Olímpica); Construcciones Rovira (Vila 
Olímpica); Construcciones S. José (Vila Olímpica); 
Corviam (Vila Olímpica); Decocansa (Infrastructures 
de costes); Fercaber (xarxa de col·lectors); Ginés y 
Navarro (Vila Olímpica i urbanització de la 
Diagonal); J. Guinovart (Vila Olímpica); Lain (xarxa 
de col·lectors; Vila Olímpica i Ronda Litoral); Navira 
(Vall d'Hebron); Novocolor (Hotel de les Arts); 
Orona (palau Sant Jordi); Rosset (infrastructures de 
costes i Parc del Poblenou); Sainco (túnel de 
Vallvidrera); Sala-Amat (túnel de Vallvidrera), 
Telecsal (galeria de ser\'eis i Ronda de LOalt); Tisa 
(galeria de serveis. Ronda de Dalt i Ronda Litoral); 
Tracsa (túnel de Vallvidrera) i Vías y Construcciones 
(Vila Olímpica). 

Les promotores immobiliàries són nombroses; 
les citem per ordre alfabètic i subratllem que les 
més importants són estrangeres: 

Bami 
Immobiliària del grup Comylsa, de l'empresari Juan 
Claudio de Ramon i el Banco Central Hispano 
Americano (BCH). Participa a Nova Icària (10"/o) i al 
Trade Center del Port Vell. Comylsa ha construït 300 
habitatges a la Vila Olímpica, els estudis de tele\'isió 
de Sant Cugat i té un contracte d'obra a Diagonal-
Sud. Comylsa es va fer famosa el mes de març 
d'enguany per acomiadar una secretària que es va 
negar a servir cafès als executius. 

Banri Corp 
Empresa japonesa que construeix un edifici 
iiüei.ligoit a la Rambla. No va obtenir autorització 
per construir una illa artificial davant del port. 

Bovis International 
Empresa britànica especialitzada en la direcció de 
grans projectes (Vila Olímpica, Hotel Renfe Sants). 

Coisa 
Empresa formada per socis estrangers (Regie 
Foncière, suïssa, i M Taher, jordà) i catalans (J.M. 
Oller, grup jogueter Congost, Diego Prado y Colón 
de Carvajal). Participa a la promoció de la Vila 
Olímpica de la Vall d'Hebron. 

Confort 
Anúc grup barceloní de Ramon Torner. Participa a 
Odissea 2000 al port, i a Promotora Inmobiliaria, als 

porxos d'en Fontseré, a la promoció del solar Fecsa 
del carrer Roger de Flor, al projecte Diagonal-Mar, i 
al de Fabra i Coats. Ha recon\'ertit un hotel del 
carrer Numància en un edifici d'oficines. 

Filo 
Controlada per Valentín Bascuhana, amb Argentaria 
i l'asseguradora basca Lagun-Aro. Controla 
l'aparcament de l'Espanya Industrial, el Teatre 
Apolo (hotel), i la Farga cie l'Hospitalet. 

Hàbitat 
Empresa del promotor immobiliari, Josep M' 
Figueras. 

Kepro 
Empresa nord-americana que va adquirir el vell 
solar de Can Girona (Macosa), de l'empresa 
Alsthom, i és l'impulsora del projecte de Poblenou 
Mar al frcint marítim. Pretén comprar a Holsa uns 
terrenys al preu d'uns 5.000 milions de pessetes. 

Pelege 
Grup francès que \a adquirir el solar del Banc 
Comercial Transatlàntic el 1988 per 750 milions i el 
va x'endre dos anys més tard al grup japonès Chinei 
per 3.700 milions, gràcies a una requalificació de 
l'edifícabilitat -dos pisos més- a canvi d'una 
permuta a Ciutat Vella. També ha adquirit el Teatre 
Tí\'oli que vol reconvertir. 

Prima inmobiliaria 
Immobiliària del grup KIO. S'ha dedicat a promoure 
la venda dels solars de l'antiga Gros. 

Reinhold 
Grup immobiliari suec. Controla la constructora 
Reinhold-Ulloa. Promcuí un edifici d'oficines al 
carrer Tarragona i és propietària de dues parcel.les 
al polígon Pedrosa. L ajuntament de Sant Joan Despí 
li va impedir de construir un parc de negocis en una 
àrea agrària. La casa sueca ha suspès els pagaments. 

Grup Reyna 
Grup format per l'antic president de la Fira de 
Barcelona, Enric Reyna. Olitingué la concessió de 
l'hotel olímpic de la plaça d'Espanya, que traspassà 
al grup Husa. També controla les immobiliàries 
Metro 3 i Alcis, promotora de Diagonal Mar. 

Travelstead 
Aquest grup fou creat el 1969 per Ware Travelstead, 
accionista principal i president. La seva activitat no 
es redueix a ser un promotor immobiliari sinó que 
intervé en la totalitat del procés, des de la seva 
concepciéi ideològica fins a la se\'a construcció. Les 
actuacions principals han estat a l'illa de Manhattan, 
on arribà a concentrar 1.200.000 m2. El grup c]ue 
actua a Barcelona és l'aliança d'aquest grup americà 
amb el japonès Sogo, i inverteixen 50.(Ï(X) milions a 
l'Hotel de les Arts i el seu complex comercial, que 
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finainicnl Ua fel suspensió do pagarrienís. Pretén 
m\ ertir 0 la zuria üiduslria! de Scint i'\ndreu, 230 
hcct.'irces. E! capital americà és inolí nies exigent. 
Tenen una aitra \ isió de l'administració i sembla 
que hi hagi un control fort i s'hi notin menys 
coni^ictes. 

Urbas 
Empresa controlada pel grup Ibusa, de l'antic 
regidor popular Eduardo Bueno, amb participació 
minoritària d'Argentaria i la ONCE. Participa a 
Nova Icària en un 10"i), Impau, i a la remoaelació a 
Ciutat Vella. 

Vandaele Pierre I 
Cirup francès c]ue construeix una torre al carrer 
Tarragona. Adquirí una part dels solars de la plaça 
de Catalunya i del carrer Bergara, i obtingué im 
projecte d'urbanització que n'exclou l'habitatge. 

Winterthur 
'impresa ae caoital suis que, amb Roman Scinahuia. 
inanciu el comp.ex Lomerci.ii per 
a Diaiíonai. 
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Encants 
La Fira de Bellcaire, coneguda popularment com els 
Encants Vells, té actualment un futur incert després 
de la reordenació de tot el conjunt de la plaça de les 
Glòries i de la construcció del seu nus viari. Els 
Encants actuals ocupen una superfície de 15.000 
metres quadrats, acullen aproximadament uns 900 
venedors i reben setmanalment uns 50.000 visitants. 
L'Ajuntament té pensats diversos projectes per 
traslladar la fira del seu tradicional emplaçament, i 
entre les propostes hi ha la Zona Franca i la Vall 
d'Hebron; però els fíraires s'hi oposen rotundament. 

Barcelona no pot perdre aquest històric espai 
popular, com ha passat amb els xiringuitos de la 
I3arceloneta. Perquè és allò que tothom esfíma, allò 
que fotògrafs, pintors i escriptors han retratat 
centenars de vegades, i ara resulta que és un destorb 
per a la Barcelona que especula. zAmb l'excusa de 
l'estètica s'arracc^nen les Cí)ses més entranvables. Si 
París té el niardié aiix piicc<, si Madrid te ei Rastro, 
perquè nosaltres no podem tenir els Encants, tant 
saborosos, en el cor de la ciutat? 

El que cal és una remodelació que en canvií la 
imatge i en millori les condicions, tant per la fira 
com pels barris del voltant, i que a la vegada 
conservi el seu sentit de mercat popular. 

Entrecanales y Tavora 
Vegeu 'Empreses coiistructorcs i iininobiliàries'. 

Equipaments culturals 
La Barcelona contemporània vol ser una ciutat amb 
tot allò que cal tenir. Com, si no, pot aspirar a ser 
una de les metròpolis capdavanteres del món? Així, 
si les insfitucions culturals de la ciutat són poques i 
envellides, caldrà aixecar-ne de noves i modernitzar 
les caduques. 

El projecte olímpic oferia l'oportunitat d'afrontar 
el repte. En aquest cas, si fem un repàs de l'estat 
present dels projectes, arribarem a la conclusió que 
s'ha fet fallida. 

Les raons són d'índole diversa. Ben segur que la 
principal causa de l'alenüment en els projectes i les 
obres és de tipus econòmic. Però els dmers no han 
estat els únics responsables d'aquest eten-dtzament; 
les dificultats per definir alguns projectes i altres 
raons de naturalesa ideològica han tingut, també, un 
pes important en aquest procés. 

El pensament neoliberal, que tant èxit té en els 
nostres temps, afirma que l'administració s'ha de 
ficar el mínim possible en qualsex'ol afer. Però, si en 
les activitats rendibles la miciafiva privada ocupa 
amb plaer l'espai deixat per l'administració, l'àmbit 
de la cultura resta sovint abandonat. 

.Al marge dels probleme-- pressupostaris, els 
projectes culturals de la Barcelona de Maragall 
plantegen altres aspectes prtjblemàtics. Al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, al Palau Nacional de 
Montjuïc, li costa trobar el projecte museològic; i no 
parlem del ".iuseu d'Art Contemporani, que, a més, 
gairebé no í: obres per allotjar. En aquest cas s'ha 
preferit ceniençar per l'edifici, pel contenidor, enlloc 
de pel e.nitingut. ! això no només per omplir un buit, 
que qualse\ oJ metròpoli que es precií té ple, sinó per 
aji dar la reforma de Ciutat Vella. 

En el mateix sentit es pretén que actu'in el conjunt 
de la Casa de la Caritat, amb el Centre de Cultura 
Contemporània, el Liceu i el Born. La idea, que 
podria ser lk)able, no és ni innovadora; a mitjan 
segle XVIII bona part de l'opinió pública de la 
França de la Il.lustració ja tenia aquesta intenció. 

Els problemes de la direcció presa són de dos 
tipus. Ull és la relació entie l'elevat cost dels 
projectes i la seva necessitat i urgència. L'altre és que 
si no s'acompanyen d'una política d'habitatge que 
permeti el manteniment de la població dels barris, 
aconseguiran tot just el contrari: expulsar-la. 

La mateixa lògica de vincular edifici públic 
cultural i reforma urbana guia els projectes que 
s'ubiquen als voltants de la plaça ae les Glòries; 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, l'Auditori i el Teatre 
Nacional de Catalunya. En aquest cas, però, és més 
que discutible que es pugui con\'ertir un nus viari no 
sols en un espai urbà, sinó també en un centie urbà 
nou. L'aposta ha estat forta; el temps dirà si la 
jugada s'ha guanyat. 

Si la gran cultura ha estat l'última de la cursa 
olímpica, els casals, ateneus i biblioteques de barri 
han estat els parents pobres. 

Llista d'artistes i/o d'escultures 
instal·lades a Barcelona els darrers 

anys, i lloc de localització: 

Equipaments esportius 
La manca d'història d'instal.lacions esportives a 
Barcelona ha obligat a fer un important esforç 
constructor amb motiu dels Jocs Olímpics: només les 
instal.lacions esportives de l'anella olímpica han 
costat 20.000 milions de pessetes. Però aquesta 
massiva inversió està lluny d'haver servit per 
millorar d'una manera generalitzada les possibilitats 
de practicar l'esport a la ciutat de Barcelona. 

Les condicions de concepció d'aquest volum de 
nous equipaments esportius, han fet que aquestes 
s'adaptin més a les característiques especials de 
l'esde\'eniment olímpic que a les de l'activitat 
esportiva de la ciutat. L'oferta d'equipaments té 
evidents desproporcions, ja sigui per les especialitats 
a què estan dedicats (quatre pistes de pilota basca i 
un velòdrom que difícilment s'ompüran amb 
aquestes activitats) o per la relació poc realista entre 
el seu volum i la realitat de la ciutat. L'estadi 
difí'cilment omplirà les seves 55.000 places amb 
activitats esportives, davant la nul.la incidència de 
l'atletisme com a espectacle de masses i les grans 
dificultats perquè s ni celebrin competicions d'altres 
esports com el futbol, per les reticències de 
l'Espanyol, o el futbol americà, per la crisi de 
l'anomenada World League. Al mateix temps, 
l'anada del Barca de bàsquet al palau Sant Jordi ha 
coincidit amb una greu crisi d'acjuest esport, tant 
econòmica com d'espectadors. 

Per tot això, sembla que si aquests grans 
equipaments s'han de salvar de la sort que va patir 
l'antic Estadi de Montjuïc, serà per la seva utilització 
com a sales de concerts. 

Figues d'una altie paner són l'estol 
d'equipaments esportius adreçats a la pràctica de 
l'esport per a tothom, és a dir, les instal.lacions de 
barri. Aquestes ja no estan concebudes únicament 
com a espais per a la pràctica de l'esport de 
competició institucionalitzat, sinó que han estat 
dissenyades amb la finalitat de servir i'esport de 
base i el ciutadà que de forma individual vol 
realitzar diferents pràctiques d'activitat física. 
Instal.lacions com el Frontó Colon, l'Espanya 
Industrial, la Nova Icària, la VaU d'Hebron, el parc 
esportiu Can Dragó, les piscines Picomell, el 
complex esportiu de la Mar Bella, el poUsportiu del 
carrer Perill, el pavelló de Trinitat Vella, i les 
instal.lacions situades a les lloses dels cinturons, 
van en aquest sentit: ajudar l'esport popular. Però la 
fràgil situació econòmica municipal na fet que la 
política que s'anuncia en aquests casos sigui la de 
concessions privades al millor postor i sense cap 
prioritat per aLs clubs esportius cie base. 

Escultures 
La nostra ciutat, els nostres carrers i places, tenen 
nombroses escultures. Fji algun Uoc hem llegit que 
arriben a les 500, situades la majoria d'elles a Uocs 
cèntrics com la plaça Catalunya. L'Ajuntament de 
Maragall ha donat un fort impuLs a la 
monumentalitzadó de la ciutat, i un bon exemple 

Ramon Acin 
Serüi Aguilar 
Anilicu Alfaro 
.•\ntoni Alsina 
Rafael Bartol(>/./.i 
l.othar Baumgartcn 
Icrnando Bolero 
Joan Brossa 
Jaume Camps 
Joaquin Camps 
Anlony Caro 
líniic Casanovas 
Aiiloni Clavé 

X.i\ ier Corbt'ró 
X,i\ier Corben') 
lïauariio Chillida 
liüiniiL' Domingo 
1 i-raiK'oi'- Seali 
vuri.in Ferran 

í-raüccse 
Fornells i Pla 
i'au (íargallo 
1-rank (X Cehrv 
l.uis (iuibiirt 
Rchceca Horn 

Brvan Hunt 
KllswDrth Kelly 
hllsworth Kelly 
Jaiinis Kounellis 

Robert Krier 

Roy Lichtenseln 
Antoni Llena 
Josep Llimona 

Josep Lluscà 
Franciseo l.ópe/. 
Manuel Mallo 
.Manuel Mallo 
Javier Mariscal 
Mareel .Martí 
.Vlario Merz 

Joan Miró 
Aiko Miyawaki 
Juan Muüoz 

Andrés Nagel 
Miquel Navvaro 
Claes Oldcnburg 
Pablo Palanzuelo 
Beverly Pepper 

Josep Pérez 
Enric Pladevall 
Jaume Plensa 
Joan Rebull 
Riera i Aragó 
Agustí Roque 
•Antoni Roselló 
Ulrich Ruckriem 

tíudald Serra 

Richard Serra 
Roy Shrifin 

Susana Solano 
Amoni Tàpies 
[•raniíesc 
Torres Montsó 
James Turrell 

Luis Ulloa 
Ricard Vaccaro 
Ferran Ventura 
i Rodríguez 

Josep Viladomat 
Aukc de Vries 

carrer Aragó 
Via Júlia 
torre .MaplVe 
Fs[)an\a Industrial 
túnel de la Rovua 
passeig Nacional 
Montjuïc 
\clòdrom 
pi,a Rovira 
plaça del Sol 
líspan\a Industrial 
Fspanya Industrial 
Ciutadella 

ihaç.i Soilcr 
í)i.(<j("i,.l NMniaiicia 
parcC'Viict.i Alia 

piaca Ciiiru"-. 
piaça oe L; MCKC 

^ ihi Olímpica 
pça Comas 
Hotel de ics .Arts 
Avinguda .Sarna 
carrer .Mecr 

parc del Clot 
parc Creiieta .Mta 
parc de la Pegaso 
Barceloneta 

moll de la Fusta 

moll de la Fusta 
Vila Olímpica 
pça Tetuan 

Via .augusta 
jardins V. Cecília 
Montjuïc 
p. labra i Puig 
Vila Olímpica 
pça S. Allende 
moll de la 
Barccionela 
parc r{seor\ador 
palau .Sant Jordi 
pça del .Mar 

F^.spanya Industrial 
Rambla Prim 
Vall d'Hebron 
Espanya Industrial 
F^stació del Nord 

Espanya Industrial 
pça A. Pestaüa 
pça Francesc Layrc 
pça Navas 
entorn túnel Rovira 
Avda Rio de Janeiro 
Via Júlia 
Pla de Palau 

Vall d'Hebron 

pça de la Palmera 
Rambla del Carmel 

Vall d'Hebron 
passeig Picasso 

Rambla Prim 
Convent 
de St Agustí 
.'Vvda Bogatcll 
Forrent Gornal 

fossar Pedrera 

pça Llucmajor 
Ronda Ijtoral 

Pajaritas 
Els altres catalans 
escultura 
escultura 
escultura 
l.a Rosa dels Vents 
(jalo 
Poema visual 
Rovira i Trias 
escultura 
escultura 
'l'ors de noi 
Homenatge Exposició 
L'nivcisai IKSS 
Mcdiieri.íiii.i 
Al.lccori.i .1 1.1 '. id.i 
'ílí^^ide l'.iigua 

Mcnaia 
^seaitur.i 

''alia\'ents 
Pau farincics 
Peix 
Samuel Habermann 
Homenatge 
a la Barceloneta 
Ritcs of spring 
escultura 
escultura 
tíalança romana 
amb sacs de caic 
Hoinenalges a Bosch i 
Gimpera i a .Salvat p. 
Barcelona Hcad 
1,'estel 
Monument 
al Doctor Robert 
Far olímpic 
Ea dona ofegada 
Ferrer i Cjuardia 
Castcvao 
El llac de Cobi 
On/e políedres 
Seqüència aritmètica 
.iiiib llums 
Dona i ocell 
Canvi 
1 Ina habitación 
donde sienipre llucve 
Drac 
Fraternitat 
.Mistos 
escultura 
Cel caigut 
i espiral arbrada 
Dona 
Ea font mutant 
escultura 
Mateinilal 
Submarí 
escultures 
Torre Fa\ènci;i 
Cunycs triangulars 
de granit 
Construcció 
matèria i forma 
El mur 
A las brigadas 
intcrnacionales 
Dime. dime, querido 
Picasso 

El llarg viatge 

Elum i accesos 
El pla de la nostiilgia 
Geografia de l'ombra 

Immolats per 
la llibertat 
La República 
sense títol 

d'això és la llista d'artistes que han col.iC)cat \es seves 
obres en aquests darrers anys. Només una minoria 
són recuperacions d'una època que va negar la 
llibertat d'expressió, i la majoria aón obres de cTeació 
rtx'ent. 

Al llibre Barcelona, espais i esctdtures, Pasqual 
MaragaJl explica que amb aauesta política t^ pretén 
"retornar al nostre paisatge la seva dignitat perduda, 
per crear un ambient de controvèrsia i de debat en 
una societat catalana amenaçada pel conformisme, 
per runiformisme ideològic i per la por a la 
confrontació". 

Tot i fc>star completament d'acord amb el diagnòstic 
de l'alcalde, dubtem que només posant estàtues es 
pugui modificar l'actual societat catalana. No obstant, 
ens sembla positiu que moltes d'aquestes obres s'hagin 
col·locat a la perifèria i que la seva ubicació s'hagi 
decidit en col·laboració amb els autors dels projectes 
urbarustics. 

Creiem que aquest esforç econòmic no està 
sufidenhnent rendibUitzat. Trobem a faltar una àmplia 
informació al voltant de les obres i dels seus autors; é-s 
imprescindible una divulgació estesa, senzilla i 
pedagògica entre la població. Mentiestant, a manca 
d'aquesta informació, el saber popular va batejant les 
diferents escultures. 

Les obres iastal.lades aquests darrers quatie anys 
han costat 650 milions de pessetes; els artistes en 
general han cobrat quantitats simbòliques i el gruix de 
la despesa correspon al cost dels materials. El tema 
preocupant c% la deficient il·luminació i el pèssim 
manteniment d'aqut>sts monuments; durant els darrers 
temps molts ciutacians i diferents artistes han protestat 
en aquest sentit, però ens temem que l'adminish'ació no 
té diners ni ha pre\'ist dotar suficientment aquesta 
partida en els pressupostos fi.iturs. 
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Especulació 
Acció de comprar o vendre esperant aprofitar-se d'una 
fluctuació en el preu. Al món immobiliari es parla 
d'especulació quan un promotor o propietari 
realitza operacions tendents a augmentar 
exageradament els beneficis econòmics aprofitant-se 
d'una necessitat social, d'una conjuntura econòmica, 
d'una afinitat política o d'una relació familiar. 

Semblava que ens fiavíem oblidat d'aquesta 
paraula quan, de sobte, va tomar a aparèixer 
adquirint formes i maneres potser més subtils i 
postmodemes que no abans. Veiem-ne alguns 
exemples: 

- Fer edificis d'oficines i galeries comercials en 
una àrea d'ús i domini públics. 

- Canviar la qualificació d'una part d'una zona 
verda per construir-hi edificis d'oficines a canvi de 
cedir la resta (Fecsa-Paral.lel). 

- Concedir l'autorització de construir 
aparcaments sota els espais lliures i les zones verdes, 
emparant-se en una suposada necessitat social, per 
després permetre'n la Uiure mercantilització. 

- No vendre ni llogar els habitatges, encara que 
estiguin buits, per tal de no baixar el preu inicial. 

- Forçar la requalificació de terrenys destinats a 
ús públic amb l'excusa d'una necessitat ciutadana 
per després negociar amb ells (pla d'hotels). 

Recordem que tant la legislació urbanística 
estatal com la catalana tenen la lluita contra 
l'especulació com un dels seus principals objectius. 

Esport 
Segons la definició de l'Enciclopèdia Catalana, 
l'esport és el "sistema ordenat de pràctiques 
corporals fetes en competició, en exhibició o per 
afecció i fonamentades en el màxim rendiment no 
utilitari degudament mesurat, que té com a 
objectiu aconseguir la victòria, la millora física, el 
rècord o l'esbargiment." 

Però a la nova Barcelona l'esport és en gran part -
ens agradi o no- sinònim de Jocs Olímpics, de les 
instal·lacions fetes amb motiu d'aquests, i de la 
política esportiva que, anant molt més enllà del 
nivell institucional, ha convertit l'esport en un 
element sacralitzat de la nostra vida. 

Els jocs Olímpics han estat tot uii èxit esportiu 
perquè l'estat espanyol va aconseguir uns resultats 
de primera línia (cinquè lloc en nombre de 
medalles), molt per damunt del nivell social, 
econòmic i cultural del país. Però això no és cap 
sorpresa, perquè cap país organitzador d'uns jocs 
fracassa. 

La política esportiva de la Generalitat, que ha 
pc^tenciat els esportistes d'élite, ha oblidat l'esport de 
base a les escoles i als clubs -que és d'on han de 
sortir els atletes d'alta competició-, i les instal·lacions 
esportives construïdes a Barcelona s'han fet pensant 
més en l'alta competició i oblidant els dèficits 
d'equipaments esportius de barri. 

En contraposició a la tendència imperant en 
l'esport, que valora els sacrificis només pels resultats 
obtmguts, cal introduir dins la política esportiva el 
factor humà i popular perquè la formació esportiva, 
que s'ha de donar al barri, al club o a les 
instal·lacions públiques, té per objectiu millorar la 
salut i el benestar dels ciutadans. Potser ja és hora 
que Barcelona intenti que aquell tòpic que diu que 
allò important no és guanyar, sinó participar, deixi 
de ser precisament això: un tòpic. 
VegL'u Equipaments esportius'. 

Estacions i terminals 
El passatger del transport públic ha rebut mals 
tractes durant molt de temps. Les estacions del 
ferrocarril ja són obsoletes, no hi ha hagut terminals 
d'autobusos, i l'estació marítima i l'aeroport no eren 
llocs que convidessin a quedar-s'hi molt de temps. 
Les diverses estacions s'han considerat feu dels 
explotadors privats, i falta la definició d'uns 
estàndards mínims per al públic. 

Les estacions de tren de França i Sants s'han 
modernitzat, són maques de veure i possiblement 
tenen els serveis justos que necessita l'explotació 
dels trens. Però la dispersió d'estacions no ha 
permès optimitzar els moviments dels passatgers, 
que han de moure's en itineraris que no tenen en 
compte la minimització de trams a caminar ni la 
seva comoditat. El cas de l'estació de França és prou 
evident: els pocs trens que hi arriben, o bé passen 
també per Sants o bé deixen els passatgers sense 
possibilitat d'enllaçar amb altres trens. 

Les estacions de tren necessiten una 
modernització bàsica en el pensament dels 
explotadors de cara al públic. Els seients i els llocs 
on prendre cafè no són còmodes, i la manera de 
vendre els bitllets es massa rígida. L'aeroport, 
descrit en una entrada pròpia, pateix parcialment els 
mateixos defectes. 

Les estacions marítimes, al port de Barcelona, 
estan en fase de modernització. Hi haurà grans 
distàncies per caminar amb les maletes. Una 
cosa sembla clara: l'accés a aquesta estació al bell 
mig del port amb transport públic no serà gens 
fàcil. 

Per als passatgers d'autobusos, hi ha dues mini-
terminals a Barcelona, Fabra i Puig, i Sants. Cap 
d'aquestes no està dotada dels serveis mínims 
desitíables. La nova estació d'autobusos de Barcekv 
na -Barcelona Nord- té possibilitats de poder oferir 
els serveis que amb raó poden demanar els 
passatgers. Com a mínim, s'hi intenta incorporar 
informació adequada i llcKS còmodes on descansar. 
Esperem que el passatger sabrà apreciar aquest 
esforç de l'Ajuntament i la Generalitat. 

Estadi Olímpic 
L'antic estadi de Montjuïc construït amb motiu de 
l'Exposició Universal del 29 ha estat remodelat per 
acollir els Jocs del 92. A finals dels anvs 50 va cjuedar 
totalment abandonat, i fins i tot va acollir persones 
vivint en condicions de barraquisme. La 
remodelaciü i ampliació fins a 55.000 espectadors ha 
costat 8.057 milions de pessetes. 

El seu nom oficial va portar polèmica perquè les 
dues propostes que es van plantejar eren totalment 
oposades. Per una banda es proposa\'a el nom 
d Estadi Lluís Companys, en record del president de 
la Generalitat que havia d'inaugurar-hi 1 Olimpíada 
Popular del 36. L'altre candidat era l'antic procura
dor franquista i actual president del Comitè Olímpic 
Internacional, Juan Antonio Samaranch. Finalment, 
seguint una tradició molt típica de Barcelona, es va 
optar per oficialitzar el nom d'Estadi Olímpic de 
Montjuïc. 

Exempcions fiscals 
Invertir en els Jocs Olímpics va ser, fiscalment, una 
bona jugada. Com que es tractava d'un projecte 
beneït pel govern, donava dret a importants 
deduccions d'impostos. Oficialment les deduccions 
olímpiques van significar 17.102 milions de pessetes, 
repartits entre 14.731 milions de deduccions de 
l'ÍVA per infrastructura, 2.707 milions per la despesa 
publicitària dels patrocinadors, 262 milions per 
mversions en equip específic per als Jocs Olímpics, i 
32,5 milions d'altres partides (donacions, I+D, etc). 
Com es pot veure, patrocinar els Jocs va permetre 
una gran publicitat a baix cost (les deduccions fiscals 
van rebaixar un 15% la despesa publicitària). 

Segurament aquestes dades no recullen però 
totes les exempcions fiscals o, si més no, no ajuden a 
copsar el seu caràcter social. El cas més escandalós 
va ser el de les deduccions a professionals i 
empreses que adquirissin habitatges olímpics, que 
podien obtenir (sempre que tinguessin una renda 
substanciosa) rebaixes fiscals fíns el 5% del cost de 
l'habitatge. Es a dir, comprar pisos de luxe (si més 
no pel seu preu ho són) a cost d'habitatge normal. 
En definitiva, les exempcions fan que siguin els 
ciutadans del carrer els que paguin els impostos que 
serveixen per finançar la publicitat i les inversions 
de la gent important. 

Expropiacions 
L'objecte més aparent de les expropiacions és 
permetre a l'administració l'obtenció de sòl per a 
determinats usos i, al mateix temps, revertir el seu 
cost de compra en les persones afectades, que es 
veuen obligades a donar-lo a baix preu o a renunciar 
al seu dret d'ocupació. 

Quan les expropiacions afecten famílies amb 
pocs recursos, la llei estableix que es doni als afectats 
un habitatge alternatiu. Però les dades demostren 
cjue l'administració compleix aquest precepte amb 
poc èxit, ja sigui perquè no hi posa l'interès necessari 
0 perquè els afectats obstaculitzen aquesta feina i 
s'obstinen a rebutjar massivament els habitatges que 
els proposen. 

A finals dels 70 i principis dels 80, els integrants 
dels moviments veïnals van creure que si 
l'administració utilitzava aquest instrument de 
gestió de sòl, podria contribuir a corregir els grans 
desequilibris socials generats durant l'epoca del 
desarroïïisme porciolista. Però aquestes expectatives 
no s'han acomplert perquè els criteris no nan estat 
els proposats i l'efecte aconseguit ha estat molt 
diferent. Fins al punt que cada vegada són més 
grans els vincles entre les expropiacions i els nous 
desequilibris socials que s'estan generant a Barcelo
na. 

Així, mentre en alguns barris populars estan 
expropiant per obrir espais nous o zones verdes, en 
d'altres barris part del sòl destinat a aquests usos es 
dóna a baix preu a importants grups financers -pla 
d'hotels. Piscines i Esports, etc-. Al Bloc Fantasma, a 
Nou Barris, a Poblenou, i probablement també a 
Ciutat Vella, han posat al carrer amb 
indemnitzacions miserables certes famflies amb pocs 
recursos econòmics, mentre a la Vila Olímpica les 
empreses i persones que poden demostrar que tenen 
uns ingressos molt elevats, obtenen ajudes fortes de 
l'administració per adquirir a preus ridículs els 
habitatges d'alt estàndmg, construïts sobre terrenys 
expropiats. 

També a Ciutat Vella s'han expropiat grans 
quantitats de sòl per instal.lar-hi dependències de 
1 administració o fins i tot -cruel capritx de 
buròcrates- per ampliar un teatre ci'élite. Quan per 
als mateixos usos a les zones cares de la ciutat. 
Diagonal, Balmes, no han expropiat sinó que han 
pagat el terreny a preu de mercat. 

Als porxos d'en Fontseré, al Casc Antic, han 
arribat a aprofitar el terreny expropiat per revertir 
en els veïns del barri la despesa olímpica, i han 
malvengut part dels edificis que el pla especial 
destinava a l'habiUtació d'habitatges populars. 

Aquestes i altres irregularitats; el caràcter 
arbitrari dels processos d'expropiació; el gran 
desfasament que s'ha produït aquests anys entre els 
preus reals de l'habitatge i els que fixa el jurat 
d'expropiacions -desfasament generat per la 
congelació de la revisió del cacíastre, que es feu per 
motius d'oportunisme electoral-; la mateixa 
composició del jurat; el caràcter anacrònic de la llei 
d'expropiacions; la falta de mecanismesjurídics de 
defensa assequibles per als afectats; i el fet que la 
majoria d'expropiacions previstes afectaran cl sòl 
ocupat pels segments de població amb menys 
recursos de la ciutat, fan témer que els processos 

d'expropiació s'acabin consolidant com un 
mecanisme d'cxpoliació de les petites propietats i 
dels petits drets dels habitants dels barris populars. 

Si bé les expropiacions derivades de l'aplicació 
dels plans urbanístics que conformen una ciutat 
tenen, evidentment, una clara definició d'interès 
públic, per als afectats, tot i prevaler l'interès públic, 
les expropiacions no han de convertir-se en 
expoliacions. Els expropiats han de ser compensats, 
de la manera més justa possible, perquè puguin 
continuar gaudint d'aquest bé tan bàsic com és 
l'habitatge. I l'Ajuntament de Barcelona ha tingut 
una manca de previsió respecte als habitatges de 
què li calia disposar per dur a terme les actuacions 
urbanístiques i ha hagut de recórrer, amb caràcter 
d'urgència, a buscar solucions de segona mà, 
dispersar els veïns per diferentes zones de la ciutat o 
obligar-los a marxar a d'alfies indrets de l'àrea 
metropolitana, amb els efectes negatius que suposa 
desplaçar bruscament les persones del seu entorn. 

A més d'ha\'er-se fet malament, el que s'ha 
realitzat ha estat possible gràcies a ser actuacions 
relacionades amb els Jocs Olímpics, funcionant a cop 
de talonari. Això demostra, a més, que hauria 
d'existir el suficient parc d'habitatge públic per a les 
actuacions urbanístiques. La previsió d'habitatge 
públic hauria representat una bona alternativa per 
als veïns, i, planificada en el temps, també un bon 
estalvi per a l'administració, ja que, fins i tot actuant 
sobre habitatge de segona ma, les quantitats 
desembutxacades haurien estat més reduïdes, i el 
procés no hauria estat tan tiaumàtic per a les 
famílies afectades. 
Vegeu 'Preguntar' 

Fabra i Coats 
Empresa tèxtil catalana tradicional, controlada pel 
grup britànic Coats Viyella. Ha obtingut la 
requalificació d'un dels seus solars a Sant Andreu, 
que ha venut a l'Ajuntament per 330 milions de 
pessetes, que li serviran per finançar la seva 
reconversió. El futur d'aquest espai no està 
totalment definit, però el districte pretén ubicar-hi 
un aparcament, els serveis de la grua municipal, i 
destinar la nau industrial com a taller teatral de la 
Fura dels Baus. L'associació de veïns de Sant 
Andreu no accepta aquestes propostes perquè no 
s'ajusten a l'ús per equipaments que ha de tenir el 
solar. 

Fecsa 
Empresa elèctrica catalana (Fuerzas Eléctricas de 
Catalunya). Impulsora dels plans de nuclearització 
del país, tant a Ascó com a Vandellòs. A més dels 
problemes ambientals, aquestes inversions van ser 
l'origen dels greus problemes financers que va patir 
el 1987. Aquests problemes es resolgueren per 
diverses vies: amb la venda d'empreses filials 
(constructores, cimenteres, etc); amb l'entrada de 
socis nous (els bancs van cedir la propietat a les 
empreses elèctriques i avui l'empresa pública 
Endesa en controla el 40%); i, no caldria dir-ho, amb 
operacions urbanístiques de legalitat dubtosa. 

L'Ajuntament de Barcelona li va permetre la 
requalificació dels solars de la plaça Catalunya (avui 
del grup francès Pierre I), d'Urgell-Londres (de 
Mercedes Benz i Cepsa) i l'augment d'edificabUitat 
en el solar del Paral·lel, on instal·larà la seva nova 
seu (10.000 metres quadrats d'oficines). 

El 1990 va ser condemnada, i fou el primer cas a 
l'estat espanyol, per delicte ecològic causat per la 
contaminació de la cenfial tèrmica de Cercs. Un cop 
sanejada, ha iniciat un procés de diversificació, cap a 
l'àrea immobiliària (Acsa d'aparcaments) i la 
distribució de gas i serveis. Continua negociant amb 
l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas per la 
constiucció d'un aparcament al solar del Paral·lel, a 
sota del parc públic que ella mateixa ha de construir. 
És a dir, que vol fer 646 places d'aparcament per 
poder-se sufragar, ella mateixa, el parc públic, que 
era el que guanyava la ciutat per haver-li regalat 
més edificabilitat. 
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Ferrer i Salat, Caries 
Empresari, propietari d'un important grup 
farmacèutic (Ferrer Internacional) i financer (Banco 
de Europa). Ex-president de la Confederación 
Espafiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) i 
actual president del Comitè Olímpico Espanol 
(COE). Va protagonitzar un dels episodis 
especulatius més esperpèntics dels últims anys 
durant les expropiacions de terrenys per construir la 
Vila Olímpica del Poblenou. 

Quasi totes les empreses afectades acceptaren de 
grat i negociaren el preu a compensar per les seves 
propietats, ja que feia temps que havien previst 
d'abandonar la zona. Altres aprofitaren el moment 
per rescindir contractes i reduir plantilles. Ferrer 
Salat, aleshores ja president del COE, però també 
curiosament propietari dels Laboratoris Ferrer, 
indústria farmacèutica afectada pel pia 
d'expropiacions, va exigir cobrar pels seus terrenvs 
10 \ egades més del que finalment se li va pagar. 

Ferrovial 
Vi\'ivii 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Festivals 
En una ciutat on les infrastructures culturals han 
quedat com les assignatures pendents de les 
inversions del 92 i amb un suport escàs a la 
promoció de la cultura de base, durant els quatre 
anvs pre\'is als jocs Olímpics s'hi han celebrat dos 
festi\'als, sense cap col·laboració enh'e ells i fins i tot 
amb Lma relació hostil, que han xuclat centenars de 
milions de pessetes cap a actes efímers. El Festival 
de Tardor, concebut com a preescalfament dels jocs, 
\ a perdre gas en les darreres edicions a causa de les 
dificultats de captació de patrocinadors i el 
descontrol econòmic de l'Olimpíada Cultural. El 
tradicional Grec ha vist compromesa la seva 
expansió, i fins i tot el seu manteniment, per culpa 
de les inversions fetes en el de Tardor. 

El regidor de Cultura, Oriol Bohigas, pianteia 
ara la desaparició del Festival de Tardor i 
l'ampliació del pressupost ue! Crec fins a gaireDé 
'-'(]() milions, ainD un finançament municipal del 
30"o. Però tot depèn de si els pressupostos de 
Cultura no es retallen, si la Generalitat hi fa una 
.iportació econòmica i si el públic passa per 
taquilla, extrem aquest dubtós si es manté la 
programació d'espectacles elitistes i de vocació 
minoritària, com obres teatrals en suec sense 
traducció ni llibret. 

FIATC, mútua de seguros generales 
Asseguradora barcelonina tradicionalment 
relacionada amb empresaris del transport. 
Desenvolupa una forta activitat immobiliària i 
participa en el projecte de Pòrtic de Mar, al port de 
fearcelona. 

Figueras, Josep Maria 
Promotor immobiliari del Grup Hàbitat. De la 
mateixa manera que va participar a la Barcelona de 
Porcioles construint habitatges al camp de les Corts, 
i 10.000 al barri de Sant Ildefons, els edificis Trade, 
ara ho ha fet a la Barcelona olímpica. Té el 10% de 
Nova Icària S.A. i ha promogut dues torres 
d'oficines al carrer Joan Güell de les Corts. 

Els tribunals encara no li han reconegut la 
propietat del solar de la Vall d'Hebron, on hi ha 
l'actual Vila Olímpica dels periodistes, que li va ser 
expropiat com a zona verda. 

Ha estat també el promotor del futbol americà a 
la ciutat perquè va comprar durant una temporada 
els Barcelona Dragons. 

Com ja se'n feia esment al llibre La Barcelona de 
Porcioles, la majoria d'aquestes importants 
actuacions han plantejat conflicte, pels canvis de 
zonificació, d'espais verds a edificables, que ha 
calgut fer per poder-hi edificar. 

Filo 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Fira de Barcelona 
En els darrers anys, Barcelona ha perdut de forma 
accelerada el seu paper com a centre de fires i 
congressos en benefici de Madrid. Un dels motius 
ha estat la falta d'espai en l'actual emplaçament de 
la Fira de Barcelona. El culebrón de l'ampliació de la 
fira ha durat anys, durant els quals la Generalitat 
defensava l'ampliació al polígon Mas Blau, al costat 
de l'aeroport, i l'Ajuntament al polígon Pedrosa, a 
l'Hospitalet. Una de les solucions d urgència va ser 
una microampliació a la plaça de toros de les 
Arenes. El litigi va arribar a bon port el dia 11 
d'agost de 1992, quan la Cambra de Comerç de 
Barcelona i l'Ajuntament van presentar el nou 
recinte del polígon Pedrosa. La primera etapa 
costarà de 4.000 a 5.000 milions de pessetes, pagades 
a mitges entre la Cambra de Comerç i els recursos 
generats per la Fira. I el seu propietari, l'ajuntament 
de l'Hospitalet, llogarà els 100.000 mefres quadrats 
de terrenv. 

Fomento de Construcciones 
y Contratas 
\'Ú:CU 'Ejuvreses constructores i iniïnobiliarics' 

Fontserè, Porxos d'en 
Nom popular donat a les edificacions del passeig 
Picasso, dissenyades per Fontserè a finals del segle 
XIX. El PERI del Casc Antic, aprovat l'abril de 1985, 
qualifica part dels solars situats en aquests porxos 
com a solars desHnats a l'edificació d habitatge 
social, concretament 120. 

L'any 1988 l'Ajuntament de Barcelona va 
pretendre la pri\'atització d'aquests solars per 
construir-hi, a través d'una empresa privada i 
dedicada a l'especulació del sòl (Confort), habitatges 
d'alt estànding, a més d'invertir-hi diner públic. Es 
tracta de la primera pri\atització de sòl públic a la 
nostra ciutat. 

L'associació de veïns del Casc Antic es va mani
festar en contra d'aquesta decisió unilateral de 
l'Ajuntament de Barcelona i va iniciar 
mobilitzacions. Actualment el tema està pendent de 
la demanda judicial interposada per garantir els 
arets dels veïns del Casc Antic, recollits en el PERL 
Però la promotora immobiliària Confort no s'atura, i 
ja ha fet propaganda pública on ofereix "vivienda 
singular de gran lujo, perfectamente adecuada a 
su estatus social", un anunci que acaba dient: 
"Piense que no pueden ser muchos los privilegia-
dos que van a tener acceso a esta oportunidad 
excepcional". 

Freedom for Catalonia 
Text de la pancarta que va acompanyar el fill de 
Jordi Pujol el dia que aquest va fer el seu relleu amb 
la torxa olímpica. 

Front marítim 
Pla d'ordenació de la franja costanera del Poblenou, 
compresa entre la Vila Olímpica i el Besòs. No és 
altra cosa que una reedició, actualitzada i per parts, 
del pla de fa Ribera, i pretén convertir la façana 
marítima de! Poblenou en una gran zona terciària i 
residencial d'alt estànding. 

El pla del front marítim és ei projecte urbanístic i 
o'^peculahu més important que es planteja la Barce-
'ona postolímpica. Afecta 140 hectàrees, que 
corresponen majoritàriament als terrenvs de les 
antigues .Macosa i Catalana de Cas, terrenvs oue ara 
són propietat, en gran part, de la multinacional 
americana Kepro. Comprèn també més de 7 ha de 
sòl públic, que l'Ajuntament ha venut a promotors 
privats per, juntament amb tota l'operació, alleugerir 
el dèficit del Holding Olímpic. 

Malgrat la voluntat municipal de presentar el pla 
com un fet consumat i sense discussió o alternativa 
possibles, les associacions de vérns i les entitats de 
Poblenou han reaccionat oposant-s'hi frontalment. 
Oposició perqruè el projecte no garanteix la 
reubicacio de les 400 persones que perden la casa o 
el taller. I oposició percmè l'operació \'a destinada, 
com la Vila Olímpica, ai sector de població de més 
elevat poder adquisitiu, que no es correspon 
precisament amb el perfil d'un barri popular i 
treballador com Pob! lenou. 

L'orientació d'aquest pla, juntament amb la Vila 
Olímpica i l'obertura de la Diagonal, posa greument 
en perill la identitat i el futur del Poblenou, sobretot 
després que l'Ajuntament s'hagi negat a acceptar la 
proposta ve'inal d'aturar el pla i fer-ne un de global, 
amb participació ciutadana, que contempli les 
necessitats reals del barri. Pel que sembla, les 
pressions d'immobiliàries i multinacionals són 
massa grans per a un govern municipal d'esquerres 
endeutat fins al coll. 

De totes maneres, el moviment veïnal ja ha 
aconseguit salvar bona part de l'històric barri del 
Taulat, afectat indiscriminadament en el primer 
projecte del pla, i per altra banda ha posat de 
manifest diferències i tensions a l'equip de govern. 
L'Ajuntament va rebutjar les al·legacions dels veins i 
les entitats del barri, i malgrat que va prometre unes 
insuficients jornades urbanístiques que debatessin el 
futur del Poblenou, se n'ha desdit demostrant, un 
cop més, la seva nul·la voluntat negociadora. El 
passat 30 d'octubre el ple de l'Ajuntament va 
aprovar la modificació del Pla General Metropolità 
(PGM) i, a la vegada, per sorpresa i de forma il·legal, 
el pla parcial del sector de l'operació que ha 
d'urbanitzar la multinacional Kepro. 

El pla del front marítim actua sobre la darrera 
gran reserva de sòl de la ciutat de Barcelona; 
Púltima gran oportunitat de fer habitatge social i 
assequible que eviti l'èxode massiu de la població 
jove i treballadora, que no pot llogar o comprar un 
pis als elevats preus de mercat. En contraposició, el 
pla només promet -sense garantir- la insuficient xifra 
de 600 habitatges a preu assequible. Permet, en canvi, 
que Kepro construeixi una nova vila olímpica amb 
atractius de Miami Beach, des de nous gratacels de 
30 pisos i un complex comercial, fins a un centre 
esportiu propietat dels germans Sànchez Vicario. 
Vegeu 'Pla de la Ribera' i 'Poblenou'. 

Frontó Colón 
Històric frontó de les Rambles que durant mtilts 
anys va ser escenari d'una de les més belles i difícils 
especialitats de la pilota basca: la pala. Segons diuen 
els entesos, mai més a cap frontó de pala arreu del 
món aquest joc no ha brillat amb tanta 
espectacularitat. Els darrers anvs de la seva vida, 
sota les grades, va albergar la discoteca Jazz-Colon, 
una de les de més solera de la Barcelona 
undergrouud. 

Els seus propietaris, per motius economies, ei 
\aren tancar a finals dels anvs 70. Després de moltes 

gestions de l'associació de \'eïns del barri Gòtic i del 
president de la Federació Catalana de Pilota, les 
administracions (Generalitat, ,'\juntament i Direc-
ción General de Deportes) el van comprar per 
rehabilitar-lo i fer-lo públic. 

Però el projecte que l'havia de rehabilitar el va 
enderrocar i en va mantenir únicament la façana. 
S'ha convertit en un frontó i polisporúu de 30 metres 
de llarg, és a dir que per 5 metres ja mai més no s'hi 
podrà jugar a pala i sí, en canvi, a l'esport hiTirid 
anomenat frontennis. 

^Qui són els responsables d'aquesta decisió? 
Potser el COOB, potser Proci\ esa, potser els 
projectistes, potser el president actual de la 
Fecíeració Catalana de Pilota, o potser el regidor del 
Districte. 

Frontó Pedralbes 
Situat al carrer Pere II de Montcada, va ser construït 
cap a 1950 pels germans Balet. L'-Ajuntament el va 
adquirir el 1976 per set milions de pessetes amb la 
condició que se seguiria utilitzant com a frontó i que 
seria un equipament municipal. El 1983 s'hi van 
realitzar obres de renovació per valor de 20 milions 
de pessetes. 

El 1989, sense que l'equipament municipal sortís 
a subhasta pública, es va vendre a la clínica Planas 
per lOÜ milions. A l'expedient l'interventor munici
pal \-a fer constar l'informe desfavorable a la venda. 
Amb el frontó ja de propietat privada, es va 
enderrocar sense llicència i es va redactar un pla 
especial per a un pretès canvi d'ús del solar. 
L'enderrocament va ser denunciat per la Federació 
d'Associacions de Véins de Barcelona (EAVB), que 
ha interposar un recurs contenciós-administratiu 
contra tota l'operació. 

Funicular de Montjuïc 
Construït el 192^ amb motiu de l'Exposició 
Uni\·ersal, es va remodelar per als Jocs Olímpics. La 
remodelació. que amplia la capacitat de 1.200 a 8.500 
passatgers, va costar 6.ÜÜ0 milions de pessetes, 
-urragats íntegrament per Transports de Barcelona. 
Paral·lelament, la mateixa companyia ha admès la 
sev a crítica situació econòmica, pròxima a la 
-uspensió de pagaments. Aquesta ha estat la 
•nversió més important en transport públic durant 
l'is darrers anys, una inversió que no s'ajusta a les 
prioritats reals de la ciutat i que no és rendible. Els 
tocs Olímpics van demostrar que el funicular no 
funciona com a mitjà de transport massiu per 
accedir a iMontjuïc, i des de fa algunes setmanes el 
servei s'ha suspès els dies feiners per manca 
d'usuaris. 
Vegeu 'Transport públic'. 

Galeries de serveis 
Ncwa infrastructura viària, imposada per 
l'Ajuntament en les ccmstruccions importants, que 
pretén impedir que els carrers siguin oberts una i 
mil vegacles quan hi ha avaries en els diferents 
ser\'eis que transiten pel seu subsòl. Se n'han 
construït als cinturons, a la rambla Prim, a la Vila 
Olímpica, al Besòs, al nus de la Trinitat i al Port Vell. 
Actualment hi ha, en total, 26 quilòmetres de 
galeries, que han costat aproximadament 12.000 
milions de pessetes. 

Gas Natural 
Empresa de subministrament de gas, procedent de 
la fusió de Catalana de Gas i Gas Madrid realitzada 
el 1992 sota el control de "la Caixa" i del grup públic 
Repsol. Va ser una de les grans promotores dels jocs 
Olímpics i els seus terrenys van ser dels primers 
expropiats a la Vila Olímpica. Participa amb Kepro 
en el pla del front marítim del Poblenou, on també 
aporta els seus terrenvs. 
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mal manteniment de la seva xarxa i per la ràpida 
substitució del gas ciutat pel gas natural a l'àrea de 
Barcelona. Aquestes explosions, que han deixat els 
veïns sense casa (carrer Borrell, Casc Antic...), amb 
precedents a la Barcelona de Porcioles, han 
demostrat que calia revisar tota la xarxa de 
conduccions de la ciutat. Després de la protesta i 
mobilitzacicS ciutadanes, la companyia del gas va 
acceptar de revisar les conduccions i abandonà la 
política de demanar als constructors que fessin cases 
resistents a les explosions de gas. 

Gaspart 
Grup familiar que, des del 1920, ha controlat 
l'hostaleria barcelonina. Va fer la seva primera gran 
expansió per l'Exposició del 29. A través de les 
cadenes Husa, associada amb capital àrab, Lihsa, 
Menta i Hesperia, controla una bona part dels hotels 
més importants, bars i restaurarits, restauració 
institucional i serveis de catering de la ciutat. Els 
usuaris de l'aeroport coneixen prou bé els preus que 
imposa. Amb els Jocs Olímpics s'adjudicà la gestió 
de la major part d'instal·lacions del pla d'hotels, tot i 
que n'era cntic, així com dels bars del palau Sant 
Jordi i del circuit automobih'stic de Montmeló. En 
plena eufòria dels Jocs anuncià la cessió de la gestió 
de la seva estrella, el Princesa Sofia, al gnap ianqui 
Holliday Inn. 

El membre més conegut d'aquesta nissaga és 
Joan Gaspart Solbes, que a més de ser el vice-
president del grup, intervé en el mercat esportiu a 
través de la vice-presidència del F.C. Barcelona i 
participa al diari esportiu Sport, associat amb el 
grup Z i l'ex-alcalde Porcioles. Queda demostrat que 
esport i negoci són activitats ben compatibles. 1 com 
que no aconseguí prou vots a la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, pressiona 
durament l'actual equip de govern, que ell voldria 
presidir. 

Generalitat de Catalunya 
No es pot dir globalment que la Generalitat hagi 
tingut una política clara d'ordenació de l'àrea 
barcelonina. L'única iniciativa important va ésser la 
de dissoldre l'àrea metropolitana, però sembla que 
en aquest cas va estar mes orientada a evitar 
l'existència d'una estructura de poder, el tàndem 
Ajuntament de Barcelona-Corporació Metropolitana 
controlat pels seus adversaris polítics, que no pas la 
de tractar de fomentar un desenvolupament local 
més equilibrat. Es va basar en dues idees implícites: 
la primera, que Barcelona ja s'espavilava perquè era 
el nucli més dinàmic del país, el que tenia una 
capacitat de creixement més elevada i on el salari 
social derivat de l'accés a equipaments i serveis 
públics era més elevat. La segona, que disposava 
d'una administració local amb vocació de petit estat 
amb tota mena d'iniciatives i competències: des 
d'una xarxa d'escoles pròpia fins a la promoció 
internacional. 

Si territorialitzem la inversió de la Generalitat al 
Barcelonès, és la més elevada d'entre totes les 
comarques de Catalunya, i també ho és si ho 
comptem en termes d'inversió per quilòmetre 
quadrat. Tanmateix, i tampoc no ha de 
sorprendre'ns, és la més baixa en termes de pessetes 
per habitant. 

La Generalitat no té un projecte clar per a Barce
lona, ni com a tal ni com a capital de Catalunya. La 
manca d'un pla territorial i d una política coherent 
de cohesió del territori ha afavorit el 
desenvolupament caòhc d'una àrea metropolitana 
que cada cop més constitueix un gran mar d'asfalt 
trufat per una veritable xarxa de rius-clavegueres. 
La manca d'una política global d'urbanisme i 
transport només na estat contrarrestada per accions 
puntuals (pla d'hotels. Diagonal Sud...) on sembla 
que han primat més les pugnes partidistes que 
1 existència d'una veritable voluntat de frenar el 
model especulatiu de la gran Barcelona impulsat des 

de l'altra banda de la plaça Sant Jaume. No té prou 
en compte la importància que per al progrés i 
benestar del con)unt de ciutadans del país té el fet 
que Barcelona estiri amb eficàcia la corda de 
1 economia. 1 que els ciutadans de Barcelona i els del 
seu entorn metropolità sofreixin uns inconvenients 
en termes menors de qualitat de vida -contaminació, 
congestió, inseguretat ciutadana, encariment de 
l'habitatge i dels serveis- que comporten cada 
vegada més l'abandó de la ciutat per la gent jove. 
Una gent jove que busca habitatge més barat o un 
entorn de més qualitat ambiental 1 això pot fer 
entrar en crisi la ciutat com a tal d'aquí a no gaire 
temps. 

El fracàs del pla de l'habitatge i la seva actuació 
en l'afer de l'aluminosi són altres punts negatius de 
la seva actuació. Tampoc no es pot considerar lluïda 
l'actuació en certs camps que controla directament, 
com el de l'ensenyament -on s'ha practicat una 
política discriminatòria de favor vers l'escola priva
da que ha provocat episòdiques mobilitzacions 
socials- i la sanitat, on s'avança en la privatítzació de 

serveis. 

Gent gran 
La gent gran, el col·lectiu de jubilats i pensionistes, té 
uns problemes cada vegada més grans, amb 
situacions de misèria que s'accentuen i que cap 
administració no sembla disposada a resoldre. La 
pregunta és: qui i com posarà fi a les bosses de 
misèria cada cop més grans? Les míseres pensions 
no contributives són una estafa, i els ajuts socials 
complementaris són pràcticament inexistents. Com 
s'ajuda a pagar els lloguers o l'Impost de Béns i 
Immobles (IBI) a la gent gran que no té mitjans? 
Quins ajuts a domicili es donen? Ho fa l'Ajuntament 
de Barcelona, amb les seves 30 assistentes, o la 
Generalitat, amb una quantitat similar, per a una 
població tan nombrosa com la de la gent gran? 
Quins projectes han d'ampliar aquests serveis? 
Potser pretenen arranjar en gran part aquestes 
necessitats a través dels centres de dia que 
existeixen, però aquests també són clarament 
insuficients: l'Ajuntament en té dos, i la Generalitat 
en disposa d'onze per a tota Catalunya. Hi ha més 
de 20.000 persones que esperen poder ingressar a les 
residències assistides; les 1.244 places municipals a 
Barcelona estan més que cobertes, i el mateix passa 
amb les de la Diputació, que ara ja no té 
competències en el tema. La Generalitat té a la ciutat 
quatre residències, que sumen un total de 200 llits, 
mentre que el total de Catalunya és de 2.037, i cal 
sumar-hi les 500 places de les deu residències 
projectades per al 1993. 

Molt més preocupant que les xifres és la manca 
de voluntat política per posar remei a aquesta 
situació. Es va estenent cada vegada més el concepte 
que considera que la gent gran és una càrrega 
perquè no són persones productives. Les 
administracions fan veure que lluiten contra les 
bosses de misèria, però l'estat segueix donant més 
del 52% de les pensions per sota del salari mínim 
interprofessional. Encara que voldrien destruir les 
bosses de misèria, no impedeixen que aquestes 
s'arribin a formar. 

Grec, el 
Abans popular, ara elitista i només per a iniciats o 
com a lloc de trobada de la nomenkfatura. 
Vegeu 'Festivals'. 

Guitart Hotels 
Grup hoteler familiar, que ha contribuït a convertir 
Lloret de Mar, on té molts interessos, en un dels 
centres d'atracció del turisme deixalla. A Barcelona 
té participacions importants al Poble Espanyol i 
Odissea 2000 a través de la seva filial Sgiosa. Amb 
altres socis financers participa a Hoteles 10, 
promotor de l'Hotel Gran Sitges. 

Hàbitat 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Habitatge 
Àmbit espacial de caràcter primari i imprescindible 
per a la vida íntima i social de la persona, on es 
poden satisfer totes les seves necessitats biològiques, 
personals, socials i ambientals. 

L'habitatge és un bé d'ús imprescindible per 
poder viure dignament. Cal insertar-lo en un medi 
determinat, ja sigui urbà o rural, i dins del marc de 
les necessàries relacions comunitàries i veïnals de les 
persones. 

És precisament això el que fa que l'habitatge no 
es defijneixi només per l'espai interior, sinó també 
pel seu entorn immediat (urbanització, equipaments 
comunitaris i culturals, espais lliures i zones verdes) 
i les formes de vida definides pel medi urbà. La 
constitució espanyola recull tot això sota els 
conceptes d'habitatge "digne i adequat". 

Política d'habitatge? 
Al nostre país, i a Barcelona en concret, 

l'habitatge no ha estat mai objecte d'atenció especial 
per part de les administracions públiques, ni clurant 
el franquisme ni amb l'arribada de la democràcia. 

Durant la dictadura es va intentar que les grans 
ciutats engolissin les onades d'immigrants 

Procedents de les zones més pobres de l'estat, 
íabitatges d'estructura consfructiva molt precària, 

de dimensions reduïdes i amb un entorn mancat de 
qualsevol tipus d'equipaments i condicions mínimes 
eren el fruit d'una política patemalista d'habitatge 
social basada en la construcció de barris marginals, 
amb cases mal construïdes i pitjor acabades, que els 
obrers compraven, sufragant quotes d'amortització 
al llarg de 20 i 50 anys. 

L'Obra Sindical del Hogar (OSH) i el Pafronato 
Municipal de la Vivienda van ser els principals 
realitzadors d'aquests barris situats a la perifèria de 
la ciutat i que, acabats d'estrenar, presentaven ja tota 
mena de defectes de ctmstrucció (vegeu 'Aluminosi') i 
urbanització: escletxes, humitats, fonamentació 
insuficient, manca de clavegueram, deficient o 
inexistent asfaltat dels carrers... Moltes de les 
reivindicacions actuals de les associacions de veïns 
continuen referint-se a aquests barris o als que, amb 
característiques similars, va fer la iniciativa privada. 
La majoria requereixen remodelacions per corregir 
les deficiències urbanístiques inicials i per rehabilitar 
els immobles: Trinitat Nova, la Pau o sud/oest del 
Besòs són tres dels molts exemples que es poden 
esmentar. La lluita per millorar aquesta situació va 
afavorir el sorgiment de les associacions de veïns. 

Posteriorment, la tònica general seguida pels 
poders públics des de l'arribada de la democràcia ha 
estat la inexistència d'una política d'habitatge. Tot 
s'ha deixat en mans de la iniciativa privada i de 
l'evolució del mercat, cosa que ha portat a una 
situació insostenible per a la majoria de la població. 
No hi ha política d'habitatge social, i el mateix passa 
amb la política de lloguers. 

Habitatge de lloguer 
Des del cens de 1970, el seu nombre ha disminuït 

gairebé 1,2 milions, i ha passat de ser el 30% del total 
d'habitatges el 1970 a I'l 1,7% el 1989. L'estat 
espanyol és el país europeu amb el nivell d'habitatge 
de lloguer més baix. En concret Barcelona té, segons 
dades del cens d'habitatges de 1981, un 32,5"''o 
d'habitatges de lloguer i un 33,3% segons .es dades 
del cadasfre de 1989. Aquest percentatge varia 
segons els districtes i és als més antics (Ciutat Vella, 
Gràcia, Sants i l'Eixample) on hi ha major paiporció 
d'habitatges de lloguer, i als més nous on sen 
registren menys (especialment els districtes de Sant 
Marti, Sant Andreu i Nou Barris). 

Segons sembla, per sortir d'aquesta situació, iH 
1985 el ministre d'economia del govern socialista, 
Miguel Boyer, va aprovar el decret que porta el seu 
nom i wi eliminar la pròrroga forçosa deiN i:i)ntractes 
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d'arrendament i els va fer temporals. Aquesta 
mesura però, a part d'clexar considerablement k^ 
rendes dels nous contractes, no ha servit tamptx' per 
a estimular l'habitatge de lloguer. I els particulars 
ara es veuen sotmesos a un seguit de lleis -totes 
vigents- que van des del control mes rígid i absolut 
dels lloguers fins a la més il.limitada de les 
flexibilitats. 

Habitatges buits 
Situació paradoxal i injusta que es dóna a la 

ciutat de Barcelona i a d'altres cie tot l'estat. En 
concret a Barcelona hi ha uns 100.000 pisos buits. 
Aquest fet contrasta amb la gran demanda 
d'allotjament per part de joves que volen 
independitzar-se i de famílies necessitades que no 
poden accedir a un habitatge digne, perquè els preus 
són inaccessibles. Molts barcelonins nan nagut 
d'anar-se'n a viure fora de la ciutat, el que explica 
que Barcelona hagi perdut uns 54.000 habitants des 
de 1986 fins avui. 

Habitatge privat 
El sector immobiliari privat ha vist créixer els 

seus beneficis a uns nivells desorbitats, afavorit per 
la inexistència d'una política d'habitatge de 
protecció oficial. El mercat immobiliari és el refugi 
de les inversions de diner fosc amb un gran 
rendibilitat. L'explicació però de l'elevat nombre 
d'habitatges de propietat als barris més nous ve de 
la jx)lítica que d una banda desanimava la inversió 
en edificis per llogar i, de l'altra, afavoria l'accés a la 
propietat. 

Cal un pla general d'habitatge a la ciutat que 
contempli les necessàries remodeladons de barris 
amb habitatges obsolets, bé per l'aluminosi, bé per 
altres factors, i que aquest pla tingui en compte 
l'execució dels plans especials paralitzats per 
permetre a qualsevol veí o veïna accedir a un sostre 
digne i en condicions. 

HOLSA (Barcelona Holding 
Olímpic, S.A.) 
Ha estat l'empresa encarregada de finançar i 
controlar la major part de les obres de transformació 
urbanística de cara al 1992. Societat formada el 1989 
entre el Ministerio de Economia y Hacienda del 

fovem central (amb un 517o) i l'Ajuntament de 
arcelona (49%). Les seves empreses filials -Anella 

Olímpica de Montjuïc, S.A. (AOMSA) i Institut 
Municipal de Promoció Urbanística, S.A. (IMPUSA)-
han desenvolupat les obres de les quatre àrees 
olímpiques i dels cinturons i col·lectors. Encara que 
el seu pressupost inicial era de 100.000 milions, la 
inversió final, que s'haurà de pagar amb els 
impostos dels espanyols i els barcelonins fins més 
enllà de l'any 2.000, ha estat de 140.000 milions de 
pessetes. El president i conseller-delegat de HOLSA 
és Santiago Koldàn. 

Hotels 
Edificis destinats a l'allotjament no permanent de 
persones que, per altra banda, són un bon negoci en 
aquests temps de turisme de masses. 

La construcció d'hotels de luxe a Barcelona, 
malgrat el respecte per aquesta activitat, restarà 
vinculada a més d'una il·legalitat urbanística dels 
últims 30 anys. L'Ajuntament de Barcelona tenia 
aprovada una ordenança d'edificació que permetia 
construir edificis anomenats singulars, perquè 
estaven en cruilles importants o enfront d'avingudes 
o places, atorgant-los un premi del 30% en el volum 
que podien edificar. 

L'Ajuntament va modificar el 1971 aquella 
ordenança per elevar el premi del volum 
d'edificació al 40% quan l'edifici estava destinat a 
hotel o a apartaments de luxe. Aquesta modificació, 
que va ser aprovada per la comissió d'Urbanisme, 
va ser impugnadajudicialment pel Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya i per diversos ciutadans, 
i va ser anul·lada per una sentència del Tribunal de 
Barcelona primer, i del Tribunal Suprem després. 
Paral·lelament, uns altres ciutadans van impugnar 
judicialment les llicències atorgades per construir el 
Gran Hotel Sarrià i el Princesa Sofía· Les sentències 
del Tribunal Suprem van anul·lar aquestes llicències 
i van ordenar l'enderrocament del 40% il·legalment 
construït. 

L'Ajuntament sortit de les primeres eleccions 
democràtiques no va complir les dues sentències 
d'enderrocament malgrat els requeriments del 
tribunal· En realitat l'Ajuntament democràtic estava 
consentint les ü.legalitats del règim franquista· Si 
s'haguessin acomplert els enderrocaments -i només 
calia voluntat política, perquè els costos podien 
haver repercutit als responsables de les il·legalitats-
Barcelona hauria donat testimoni d'una exemplaritat 
jurídica i social necessàries en l'urbanisme i tots els 
afers col·lectius. Molts ciutadans ho esperaven dels 
nous polítics democràtics· 

El 1990, sota la pressió dels Jocs Olímpics, 
l'Ajuntament va aprovar l'anomenat pla d'hotels. 
Consistia en un canvi en les normes iirbanístíques 
del Pla General Metropolità (PGM) per tal de 
permetre la construcció d'hotels de luxe en el 
terrenys que el PGM qualificava de zones verdes i 
equipaments· Aquest pla, qualificat d'estafa a la 
ciutat, va ser aprovat per la Generalitat després de 
reduir els terrenys afectats· 

Aquesta modificació del PGM és paradoxal, a 
més de la seva notòria pobresa urbanísitica i jurídi
ca, p)erquè el partit que la va aprovar a l'Ajuntament 
s'havia oposat anys abans a una modificació 
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semblant promoguda per la Conselleria de Política 
Territorial de la Generalitat; una modificació que va 
anul·lar el Tribunal Suprem. 

El pla d'hotels va requalificar vuit terrenys: Torre 
Melina, Guardamuebles Salat, plaça Espanya, 
estació de Sants, residència miEtar, Vall d'Hebron, 
estació del Nord i teatie Apol.lo. D'aquests, només 
sis són hotels en construcció. 

De fet durant els darrers ties anys, amb l'excusa 
de millorar l'oferta hotelera de Barcelona s'han creat 
més de 5.000 places, la majoria de les quals es tioben 
concentiades a l'Eixample i Ciutat Vella. El pla, 
però, només ha servit per reduir els terrenys 
destinats a usos públics i col·lectius del centie de la 
ciutat. La majoria d'aquests hotels han estat 
finalment comprats per la cadena HUSA, tot i que 
inicialment s'oposava al pla. 

En canvi, darrerament ja s'han sentit veus en el 
sentit que els propietaris a'hotels els volen convertir 
en oficines, i fins i tot moltes places hoteleres 
previstes a les àrees de nova centialitat es 
convertiran en oficines. 

Huarte 
Vegeit'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Hughes, Robert 
S'emportà cinc milions de l'Olimpíada Cultural a 
base d'aplegar en un llibre la més gran col.lecdó de 
disbarats mai publicada sobre Barcelona. En la seva 
obra expressa estianyesa pel fet que hi hagi qui 
pretengui ensenyar a la imiversitat qüestions 
científiques en català· El premi li ha vingut dels 
sectors polítics que fa uns anys van muntar un ciri 
impressionant a Adolfo Suàrez per dir més o menys 
el mateix· 

HUSA 
Cadena hotelera propietat de Joan Gaspart· 
Vegeu 'Gaspart'. 

'Illa de la discòrdia' 
A Barcelona molta gent coneix per llh de la discòrdia 
la que es troba entrepasseig de Gràcia, rambla de 
Catalunya, Aragó i Consell de Cent, perquè a la 
façana que dóna al passeig de Gràcia hi na tres cases 
de molta anomenada que corresponen a tres estils 
diferents, de tres arquitectes famosos: Puig i 
CadalfacJh, Domènech i Montaner i Gaudi· Però ara 
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ja comença a parlar-se d'una altia Illa de la discòrdia, o 
més aviat de ta vergonya, la de Pelai, Balmes, Bergara i 
plaça Catalunya; i aquesta no és coneguda pels estüs 
diferents sinó per la lluita que s'ha generat al seu 
entorn per veure qui especula més i li'n treu més 
edificabilitat i rendibUitat a curt termini· 

Hi ha dos projectes, un per al multíutílitzat solar 
de Pelai i l'altie per als solars que van del tradicional 
Zurich fins a l'hotel Regina. El primer, del grup 
Estudis d'Espais Urbans, va obtenir llicència per fer-
hi un centre comercial i un hotel, de 6 plantes 
d'alçada, però que no és viable per problemes de 
fonaments, ja que hi ha l'Avinguda de la Llum a sota 
i l'estació dels Ferrocarrils Catalans; l'Ajuntament ha 
d'aprovar una nova llicència per fer-hi un edifici de 
dues plantes més una de subterrània • Pel que fa a la 
segona llicència, hi planteja un centre comercial i un 
edifici d'oficines, hi manté el Cine Catalunya encara 
que en redueix la cabuda i n'elimina el Cine 
Vergara· Les obres havien d'estar llestes per al 94, 
però com que un dels socis s'ha retirat, caldrà veure 
que hi farà l'altre, Vandaele. 

'Illa d'or' 
A Barcelona té un significat específic· És un solar, a 
preu d'or, situat entie els carrers Entença, Déu i 
Mata, Numància i l'avinguda Diagonal· No cal 
esmentar la similitud del títol amb el de l'üla del 
tiesor, si bé en aquest darrer cas el llibre ens 
transporta a un món d'aventiires gairebé 
romàntiques, i en el primer el romanticisme literari 
queda absolutament soterrat pels edificis construïts· 

A efectes pràctics Villa d'or gaudeix d'un tiesor 
previ: tot un seguit d'exempcions urbanístiques 
incomparables a d'altres latituds. Se li permet una 
edificació superior a la prevista al Pla General 
Metropolità (PGM) de Barcelona. No s'adapta al 
PGM en el còmput de quotes i qualificacions, i es 
permet una edificació superior de la que es declara 
en el pla especial. Privatitza el sòl destinat a vials i 
zones verdes, i admet una planta de més, sense que 
es computi com edificabilitat tota la cara de la 
Diagonal. Construïda per la immobiliària Diagonal-
Centio SA, participada majoritàriament per Roman 
Sanahuja i el grup suís Winterthur, és una de les 
operacions especulatives més importants de la nova 
Barcelona, amb una inversió superior als 23.000 
milions de pessetes. 

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelo
na (FAVB) va interposar el 1990 un recurs 
contenciós-administratiu contia aquesta obra, que 
encara no ha arribat a judici i ja estarà acabada del 
tot quan el tribunal dicti sentència. 
Vegeu 'Sanahuja' 

Immigració 
A Catalimya hi ha des de fa deu anys sis milions 
d'habitants. Però d'aquests, n'hi ha força que són 
nascuts a d'altres indrets de l'estat espanyol o que 
són fills d'immigrants. Segons els càlculs recents, si 
durant el segle XX no haguessin arribat immigrants, 
Catalunya tindria ara 2·360·00G habitants, és a dir, 
bastants menys de la meitat de la població actual. 

Les successives onades migratòries han tingut 
diferents punts de destí. Primer es van situar 
bàsicament a Barcelona· Quan a mitjan anys 60 
Barcelona va quedar saturada, els qui arrioaven es 
dirigien cap als municipis de l'entorn de la ciutat· El 
saldo migratori de Barcelona es va anar reduint, fins 
a l'any 1975; a partir d'aquell moment el saldo 
migratori passa a ser negatiu i així es mantingué fins 
al m\. 

Els que acabaven d'arribar se situaven, 
generalment, als barris perifèrics -sovint en 

arraques o habitatges d'autoconstrucció-· Només a 
partir de finals dels anys 50 s'iniciaren polítiques 
d'habitatge social orquestrades des de 
radnfúnistradó (Patronato Municipal de la Vivienda 
i Obra Sindical del Hogar)^ Són els anys de màxim 
creixement dels antics municipis de Sant Andreu, 
Horta i Sant Marti'. 

La majoria dels immigrants eren gent jove, en 
edat de tieballar i de procrear· Catalunya rebia així 
un reforç de mà d'obra a la qual no havia ni 
alimentat ni educat· El benefici era net· A més. 
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Veïns i familiars s'oposen al desallotjament del Institutut Mental. 

aquests immigrants eren persones amb escassa o 
nul.la preparació professional, i per tant estaven 
disposats a acceptar unes condicions laborals força 
més precàries que els treballadors catalans. El 
benefici, a més de ser net, era important. 1 per si això 
fos poc, cada onada migratòria afavoria la mobilitat 
ascendent de la població que ja era a Catalunya. Des 
d'una altra òptica, la introducció en la societat 
catalana de persones d'altres zones comportava un 
enriquiment cultural. 

El fort creixement migratori va implicar també 
l'aparició de problemes urbans: es va generar un fort 
dèficit d'habitatges i els serveis (ensenyament, 
sanitat) van esdevenir insuficients. Però aquestes 
mancances van patir-les els que acabaven d'arribar, 
no pas la població afincada. Paral·lelament es 
plantejaren problemes d'integració: quan els qui 
arriben a un municipi són pocs, queden ràpidament 
integrats sense problemes. Però quan els qui arriben 
superen els cent mil habitants per any, la integració 
es fa difi'cil. Sorgeixen aleshores problemes de 
marginació, de ghettos, de rebuig. Sempre, però, els 
més perjudicats són els immigrants. 

Alguns d'aquests problemes es van resoldre amb 
les primeres eleccions municipals democràtiques 
(ensenyament i, fins a cert punt, la sanitat); d altres 
van haver d'esperar més (barraquisme). Alguns 
encara estan per resoldre (habitatge digne, 
marginació...). I, a més, la crisi econòmica va venir a 
complicar el quadre amb l'elevat atur, l'economia 
submergida i el treball a precari. 

Enguany, dues problemàtiques relativament 
noves se sumen a les fins aquí esmentades. D'una 
banda el problema del preu de l'habitatge, que 
expulsa la població jove amb pocs recursos i l'obliga 
a desplaçar-se a indrets cada cop més aUvinyats. 
D'altra banda, les noves immigracions, aquest cop 
bàsicament de persones procedents de l'Africa. 

Tot i que són relativament pocs els africans que 
situen la seva residència a Barcelona ciutat, no per 
això deixa de ser important la problemàtica: des de 
la manera com han de jugar-se la peU per poder 
entrar en un país que, quan li va caler, va fer bon ús 
dels Uocs de trebaU d'Amèrica i d'Europa, fins a les 
reaccions que provoquen entre la població, passant 
per les precàries i explotadores relacions de treball 
que han de suportar. 
Vegeu 'Desequilibris'. 

IMPUSA (Institut Municipal de 
Promoció Urbanística SA) 
Ha estat la societat del Holding Olímpic (HOLSA) 
encarregada de dur a terme les obres de les àrees 
olímpiques de la Vall d'Hebron i Diagonal, l'àrea de 
l'estacio del Nord-Plaça de les Glòries, la Ronda de 
Dalt i gran part de la Ronda Litoral. També ha 
realitzat altres obres de connectivitat interna com la 
rambla Prim, la rambla del Clot, la Ronda del Mig, 
la rambla de l'avinguda Meridiana, el parc del 
Migdia, el pavelló de la República i les noves 
escultures que s'han plantat a les diferents àrees 
olímpiques. El presiaent d'IMPUSA és el mateix 
alcalde Pasqual Maragall, encara que l'home fort ha 
estat el seu director tècnic, José Antonio Acebillo, 
deixeble d'Oriol Bohigas, nomenat també per 
l'alcaldia coordinador de totes les obres ohmpiques 
per part de l'Ajímtament. 
Vegeu 'Holsa' 

Inauguracions 
Tallar cintes és l'esport predilecte de les autoritats, 
amb honorables excepaons (l'alcalde de Girorm, per 
exemple, sTii nega sistemàticament). I quan ja no hi 
ha coses per inaugurar, apareix la nova especialitat 
esportiva: donar davant dels fotògrafs el primer cop 
de pic a les coses que cal enrunar perquè s'hi aixequi 
una altra cosa, que serà de nou inaugiirada i més 
tard enderrocada perquè es tomi a inaugurar. 

INEFC 
Seu de l'Institut Nacional d'Educació Física de 
Catalunya a l'anella olímpica de Montjuïc, finançat 

per la Generalitat de Catalunya amb 2.000 milions 
de pessetes. És una obra de Ricard Bofill que té 
capacitat per a 1.000 alumnes i 100 professors. 

INEM 
A la mala gestió que du a terme s'afegeix la 
construcció d'un edifici com a seu al costat de 
l'estació del Nord, que atempta contra el conjunt 
històrico-arquitectònic i que l'Institut Municipal de 
PromcKÍó Urbanística (IMPUSA) va començar a 
construir sense permís d'obres. Posteriorment, els 
grups municipals del PP i CIU van demanar el seu 
enderrocament, però pel juliol del 92 un ple de 
l'Ajuntament el va legalitzar, quan l'iínica cosa que 
correspondria haver fet era enderrocar-lo. 

Iniciatives municipals 
empresarials SPM 
Societat privada municipal creada el 1985 per 
l'Ajuntament de Barcelona amb un capital de 430 
milions de pessetes. Els objectius socials que 
constaven en els primers estatuts eren: promoció i 
participació econòmica en projectes empresarials, 
sobretot de capital risc. Després d'un plet interposat 
pel sector empresarial amb l'argument de constituir 
una competència deslleial, que fou avalat per una 
sentènda del Tribunal Suprem, el 1989 l'Ajuntament 
de Barcelona va modificar-ne els estatuts i 
esdevingué una societat participada, amb majoria de 
capital privat. Vol ser un instrument de col.laDoració 
entre l'administració i el sector privat per impulsar 
projectes privats d'interès per a la ciutat però, 
malauradament, la majoria d'actuacions d'aquesta 
societat són privatitzadons d'espais públics -com és 
el cas del Poole Espanyol, al Port Vell el World 
Trade Center i Odissea 2000- i en realitat només 
ajuden els projectes clars, amb un 22% de benefid 
assegurat i un mínim de 100 milions d'inversió. 

Inseguretat 
És una de les conseqüèndes del nostre model de 
creixement. Hi ha inseguretat en el treball (atur, 
acddents laborals), inseguretat als carrers 
(accidents), inseguretat mediambiental 
(contaminació), inseguretat en el consum (productes 
adulterats). La vida és poc segura espedalment per 
aquells que compten amb menys recursos 
econòmics i socials per defensar-se. Però quan hom 
esmenta la inseguretat ciutadana es refereix a la 
petita delinqüència contra persones i propietats 
(vehicles, domicilis, comerços). La deünqüència de 
coll blanc, la dels grans fraus i estafes milionàries, 
que s'apropia també del patrimoni de tots, queda 
fora de consideradó. 

En els darrers anys la manca de seguretat 
ciutadana s'ha convertit en un dels problemes més 
sentits pels ciutadans. El fet està directament 
relacionat amb la crisi econòmica, la marginació i 
l'existènda de desigualtats cada cop més fortes dins 
del cos social. També està reladonat amb la 
precaritzadó de les relacions sodals i familiars i amb 
el recurs de la droga, que per a alguns apareix com 
l'última escapada possible. 

La preocupado per la inseguretat té un doble 
component: mcrement de la debnqüènda al carrer 
o element objectiu i l'augment de la por que hi té la 
gent o element subjectiu. Ambdós van tenir un 
origen comú, a partir del qual han seguit lògiques 
diferents i lleis de fundonament pròpies, fins 
esdevenir dues dimensions autònomes. 

Al nostre país la inseguretat començà amb la 
dècada dels 80, i els poders locals han tingut una 
doble dificultat per afrontar-la. D'una banda la 
manca de competèndes i recursos, i d'altra banda 
les arrels estructurals de la problemàtica (l'atur i la 
pobresa, les fortíssimes tensions econòmiques dels 
darrers anys, i la crisi del sistema judidal penal). 

Malgrat aquesta doble limitadó, a Barcelona la 
preocupació inicial arrelà en l'anomenada Comissió 
Sodas (1983-1984), que feu un diagnòstic de la 
problemàtica i en dissenyà una política munidpal 
(representativitat, participadó, coordinació, 
descentralització). 

Els resultats han estat desiguals. Encertats en els 

aspectes que depenen de la pròpia estructura de 
l'Ajuntament, que són el Consell de Seguretat 
Urbana -amb representació i participació ciutadana-
i els consells descentralitzats de districte, per citar 
dos exemples. 

1 uns resulats de menys èxit en els aspectes on no 
arriben les competències municipals, principalment 
la ccx)rdinació amb el sistema judicial, i, sotíretot, 
absolutament aleatoris en les arrels estructurals i /o 
supramunidpals de la problemàtica. 

Tanmateix, les dades sobre el període 1983-1991, 
que hom pot trobar a la revista Prevenció, indiquen 
una evolució lògica des del punt de vista del 
criminòleg. Pel que fa al component objectiu de la 
seguretat, hi ha hagut en aquests nou anys un cicle 
de pujada i baixada de la delinqüènda, i des de 1988 
aquesta disminueix realment a la nostra dutat. 
Mentrestant, el component subjectiu ha tingut una 
major persistènda, com ho demostra el fet que la 
sensació de por col·lectiva va ser intensa fins 
pràcticament 1990. 

Institut Mental de la Santa Creu 
Institudó creada el 1889 pel doctor Pi i MoUst, que 
va donar els terrenys que ocupen els edificis i els 
seus voltants amb la condidó de mantenir-hi 
l'Institut Mental. El pla especial de Can Ensenya va 
modificar la qualificació urbanística, passant de ser 
zona sanitària a zona residendal urbana intensiva. 
Això va permetre una gran operació especulativa 
que va suposar la construcció de grans DIOCS 
d'habitatges. 

La lluita dels treballadors sanitaris va defensar el 
centre, i la mobilització veïnal va impedir que se 
seguissin construint pisos als terrenys lliures. 
L'mstitut Mental es va tancar el 1986 "enganyant els 
malalts i apel·lant als familiars i veïns que s'hi 
oposaven" segons informava un full informatiu de 
l'època. Les associacions de veïns del districte van 
fer públic un comunicat que deia: "Portaven tota la 
vida entre nosaltres i van ser expulsats. 34 han 
mort al cap de poc temps del seu trasllat. Eren 
morts anunciades. Eren malalts. Eren veïns i 
veïnes. El moviment veïnal va aturar la construcció 
dels pisos i va guanyar la partida a l'especulació 
immobiliària. La nostra gran derrota ha estat el 
desallotjament; va guanyar la partida l'especulació 
política." 

L'Institut Mental va passar a ser la seu del 
districte de Nou Barris. 
Vegeu 'Nou Barris' 

Jocs Olímpics 
Esdeveniment econòmic, polític, social i també 
espectacle esportiu que té lloc cada quatre anys i 
que el 1992 s ha celebrat a Barcelona. 

A Barcelona, el 1981, els promotors de la 
candidatura als Jocs de la XXV Olimpíada varen 
presentar l'acudit d'organitzar-los com una excusa 
o un pretext per fer ciutat. Tot i no ser fals, 
l'argument amagava d'altres motivacions de 
l'empresa. 

En proposar la candidatura oh'mpica, el govern 
de l'Ajvmtament de Barcelona suposava, aínb 
encert, que la celebració dels Jocs satisfaria l'orgull 
del barceloní mitjà. A més a més, s'afirmava que 
els Jocs Olímpics farien arribar a Barcelona el 
corrent de diner, públic i privat, que permetria 
convertir en realitat ims projectes que, d'una altra 
manera, o trigarien molt de temps, o no arribarien 
mai a realitzar-se. S'afavoria la creació d'unes 
condicions ideològiques i econòmiques favorables 
a l'expansió de la ciutat, alhora que es desactivava 
la possible resistència a les operacions 
urbanístiques en joc, o en tot cas es reduïa a 
sectors marginals. 

L'autocomplaent propaganda institucional 
sempre havia donat per descomptat l'èxit de 
l'operació i ara la Barcelona postolímpica aspira a 
un lloc d'honor dins el rànking de les grans ciutats 
europees. 
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Però a Barcelona, el preu de la fama és gaudir 
d'una ciutat cara, segregada socialment, 
insolidària i amb un fort control policial. De ben 
segur que, sense Jocs, aquests trets també 
existirien; la preparació, però, ha permès 
accelerar-ne el procés de definició, i accentuar-ne 
el seu caràcter anti-social. 

Amb els Jocs s'han enllestit els cinturons, 
ara eufemísticament anoinenats rondes i 
s'han urbanitzat parts de la ciutat com el 
sector de la Ribera oriental, la Vall d'Hebron i 
Montjuïc. El projecte olímpic tenia l'encert 
d'actuar en uns sectors de la ciutat amb 
expectatives de centralitat, però a la vegada prou 
deteriorats com perquè cjualsevol intervenció fos 
desitjada pels ciutadans. En un ambient 
d'expectació és més fàcil c|ue les edificacions 
lluents i els espais públics per estrenar amaguin 
l'elevada densitat, la mala construcció i els negocis 
tèrbols. 

Ningú no dubtava que a Montjuïc calia fer 
coses. L'estadi vell queia, i l'entorn estava per 
urbanitzar. No obstant això, el cost de construcció 
i manteniment de l'Estadi Olímpic es justifica més 
per qüestions d'imatge i per fer de seu de proves 
d'alta competició que no pas per la seva 
rendibilitat social. 

Pel que fa al palau Sant Jordi, segurament 
l'única peça arquitectònica d'interès del 
conjunt de l'anella, el cert és que des d'un 
punt de vista esportiu, Barcelona segurament no 
el necessitava; com a mínim l'antic palau 
d'Esports estava infrautilitzat. Tampoc no sembla 
massa defensable que el cost de l'edifici 
hagi corregut a càrrec, en una part considerable, 
de la Diputació de Barcelona, una institució 

3ue més aviat hauria d'alleugerir les 
iferències existents dins la província i que, 

al contrari, en aquest cas s'ha dedicat a agreujar
ies. 

La Barcelona olímpica ha oblidat tot un seguit 
de problemes importants de la Barcelona dels 
barris, entre d'altres el transport públic, 
l'habitatge social i els Plans Especials de Reforma 
Interior (PERI). 

Però en el terreny de la planificació urbanística 
no tot són jocs; un seguit de propostes continuen 
en marxa; la reforma de Ciutat Vella, el port, 
l'obertura de la Diagonal, el pla especial de 
Catalana i el front marítim. La gmn Barcelona no 
s'atura el 92. 

Joves 
Són, i han estat sempre, un col.lectiu heterogeni 
i una franja d'edat que viu de forma específica 
la societat que li ha tocat viure. Els joves 
pateixen els mateixos problemes i tenen les 
mateixes il·lusions, però ho expressen de forma 
diferent. Són un dels sectors socials que més 
directament viurà la nova Barcelona, i la imatge 
dels joves voluntaris vestits amb roba 
esportiva i el Cobi c]uedarà oblidada quan 
tornin a sortir, amb més força que mai, els 
problemes i contradiccions d'aquestes 
generacions. 

De fet, la Barcelona olímpica va ser l'excusa 
perfecta perquè milers de joves que mai no havien 
tingut contacte amb el moviment associatiu 
juvenil dediciuessin voluntàriament bona part del 
seu temps a les múltiples tasc|ues organitzatives 
dels Jocs. Eren la contra a la imatge de joves 
associats a bandes violentes d'skins i a conflictes 
ciutadans. Dues imatges, però, que no 
corresponen a la realitat i que son, per cert, molt 
distants una de l'altra: joves solidaris l'crsus joves 
violents. 

El cas és que els joves veuen impotents la 
transformació de la ciutat sense c]ue se'ls 
tingui en compte ni se'ls doni opció a participar. 
L'exemple més clar és l'actual política 
d'habitatge, que obliga els joves a marxar de la 
Barcelona on han nascut i dels barris on han 
crescut. D'altra banda, la política de joventut, que 
hauria d'estar integrada en tot el conjunt 
d'actuacions municipals, brilla per la seva 
absència. No la veuen els joves que -cada cop mes
es desplacen en bici per uns cnrnls-hici que 
d'altres ciutats europees sí tenen; i tampoc no la 
veuen aquells que, per manca d'espais on posar en 
comú i potenciar les seves iniciatives, han 
convertit els bars de cada barri en peculiars casals 
de joves. 

Les úniques ofertes joves que ofereix la ciutat 
són la moguda musical i la vida nocturna del cap 
de setmana; estimulants i necessàries però, per si 
soles, buides de contingut i desactivadores del 
potencial rebel i creatiu de la joventut. A més, 
massa sovint els joves que no encaixen dins 
d'aquest marc són marginats o criminalitzats com 
a futurs delinqüents o drogaaddictes, fent-se 
imprescindible cridar allò de "ser jove no és cap 
delicte". 

Paral·lelament, la manca de recursos en els 
pressupostos municipals, fruit de l'endeutainent, 
pot provocar una dura retallada dels ajuts a 
entitats juvenils, a la promoció cultural jove i 
l'aturada de projectes com el Casal 
d'Associacionisme, impulsat pel Consell de la 
Joventut de Barcelona. 

1 els joves seguiran patint els problemes globals 
de la generació (manca de treball estable, 
ensenvament de baixa qualitat, servei militar...) en 
una ciutat que ha oblidat que un cfels seus 
principals reptes és fer-se habitable per a elles i 
ells. 

Kepro 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries' i 'Front 
marítim'. 

KiO 
Grup financer kuwaitià que el 1986 revolucionà el 
món financer barceloní amb les seves compres 
massives de grups empresarials, sota la direcció de 
Javier de la Rosa. Les seves adquisicions es van 
centrar en el sector paperer (grup Torras), químic 
(Ercros) i alimentari (Ebro Agrícolas), malgrat que té 
presència en altres activitats: tèxtil, assegurances 
(Amaya), finances, etc. A llarg termini ha esdevingut 
en part una actuació especulativa, tant a la borsa 
com immobiliària (venda dels importants solars 
d'Ercros). El crac d'Ercros el 1992 potser és el final 
d'una de les febres d'or que ha patit la ciutat de 
Barcelona. 

Lacalle, 
Enrique 
Nascut a Barcelona el 
1950, és un senyor de 
dretes, casat amb una 
senyora belga i amb 
dos fills. En això es 
queda curt respecte a 
la mitjana que per als 
catalans propugna 
Jordi Pujol. En canvi, 
tots dos treballen a 
prop. Lacalle presideix 
el grup municipal 
Popular a 
l'Ajuntament de 
Barcelona. Aquí s'hi 
llueix poc. Ho fa més a 
Lfl Barberia, un 
programa televisiu 
sobre futbol. Es llueix 
sobretot gràcies a la 
mecJiocritat de quasi tots els polítics cjue 
comparteixen plató amb ell, però aquesta és una 
altra història. 

En futbol, Lacalle, que és culé, s'apunta alguns 
punts últimament, cosa que en política no fa. El 
Partit Popular ho té malament a Catalunya. "Fas-
cistas para qué, existiendo la UCD", corejaven 
alguns radicals en la primera transició. No és que 
Enrique Lacalle sigui feixista, és que Convergència 
Democràtica ja va oé a molts catalans que, de ser 
espanyols, donarien vida al PP amb vots o calers. 

Total, que el senyor Lacalle, quan no s'està 
apunyalant amb els seus correligionaris a les seus 
del PP, que de tot hi ha, es refugia en el futbol i en 
LUp & iJown, un local per a rics i imitadors tan 
absurd que els senyors estan obligats a portar 
posada l'americana encara que les senyores 
podrien entrar amb la mateixa pinta que Madonna 
a les pàgines d'aquest llibre marrà que ha 
publicat. On també se'l pot veure és per l'IESE -
centre d'estudis econòmics vinculat a l'Opus Dei-, 
que és on va estudiar i on torna sovint per donar 
conferències. 

A meitat camí entre pijo i senyoret de tota la 
vida, Lacalle queda bé en el marc de l'Up & 
Down. Va sempre bronzejat i ben vestit, encara 
que es mou en una petita moto, potser per despis
tar, i té gestos cavallerosos amb les senyores, com 
ha de ser una dreta moderna. També com ha de 
ser, celebra els triomfs del PP a Catalunya -només 
en recordem un, la pujada a les municipals de 
1991- amb canapès i cava. Fill d'un ex-tinent 
d'alcalde de José Maria de Porcioles -aquell a qui 
Maragall erigirà un monument un dia d'aquests-, 
porta dues eleccions (1987 i 1991) postulant-se per 
a àrbitre de la política municipal (la frase és seva), 
però després no li deixen, de manera que s'ha 
d'avorrir molt a la Casa Gran. Potser per això ha 
llençat més d'un capot als socialistes quan Iniciati
va per Catalunya s'na posat díscola amb els seus 
socis de govern. Quan no ho fa, llença invectives 
contra el deute municipal, que l'obsessiona. 

A part d'això, Lacalle parla català amb certa 
dificultat i accent pijo, és amable i simpàtic, diuen, 
i una mica axulapat. També li agrada moltíssim 
sortir en quantes més fotos millor i alguna vegada 
ha dit que li agradaria ser britànic. Deu ser perquè 
allà, els seus guanyen. 

Liceu 
Teatre construït per iniciativa privada el 1847. Un 
incendi el va destruir el 1861, i la iniciativa 
privada el va tornar a aixecar. Des de 1980 està 
dirigit per un consorci format per l'Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació, la Generalitat, el 
Ministerio de Cultura i la Societat de Propietaris. 

El dèficit d'aquest equipament privat na estat 
en els darrers anys de 6.000 milions, a pagar 
religiosament i sense protestar entre les 
administracions del patronat. El 1988 l'arquitecte 
Ignasi de Solà-Morales va fer un projecte 
a ampliació les expropiacions del qual suposen 
1.000 milions de pessetes. 

El centre històric de la ciutat de Barcelona està 
experimentant canvis irreversibles. Un dels 
projectes més polèmics, clar exemple 
d'intervenció urbanística que alteraria tota 
l'estructura d'un barri i que atemptaria contra el 
patrimoni històric de la ciutat, és el projecte 
d'ampliació del Gran Teatre del Liceu. 

El projecte va ser definit pel Consorci del 
Teatre del Liceu com un programa d'obres de 
restauració i rehabilitació de l'edifici. Però aquesta 
definició no s'ajusta a la realitat. El projecte 
elaborat per Solà Morales no està concebut per a la 
rehabilitació d'un teatre del segle XIX. Lluny de 
respectar la definició inicial de millorar l'edifici, el 
que es pretén és ampliar escandalosament, 
mitjançant expropiacions, la seva superfície per a 
d'altres serveis que no estan destinats a l'activitat 
cultural, tal i com consta als informes tècnics que 
hi ha a l'expedient. 

La superfície actual del Liceu és de 9.313 
metres quadrats, i amb la pretesa ampliació 
passaria a 24.983. Hi ha 11 finques afectades, entre 
tes quals també s'inclouen el Cercle del Liceu 
(club privat) i el Conservatori del Liceu. D'un 
escenari actual de 460 m2, la proposta passa a 
1.909; del foyer actual de 750 m2, es passa a 5.161; 
de 250 m2 d'oficines, se'n proposen 1.555; i de 163 
m2 del restaurant actual, es vol passar a 719. És 
prou evident que es tracta d'un projecte faraònic, 
especulatiu, poc transparent i que pretén ser 
finançat amb diners públics. 

El nombre de seients no augmentarà -per tant 
el teatre no serà ni més popular ni més econòmic-, 
però els canvis sí que ajudaran a augmentar 
considerablement el dèficit del teatre. Es per això 
que l'associació d'afectats per l'ampliació del 
Liceu, juntament amb d'altres veus, exigeix una 
auditoria. Els contribuents tenen dret a saber el 
que es fa amb els seus diners. 

El teatre del Liceu està situat en un dels barris 
més problemàtics de Barcelona: el Raval. L'atur, la 
droga, la prostitució infantil i la marginació 
incrementada per injustes i especulatives 
expropiacions, fan que aquest projecte sigui del 
tot inadmissible i socialment inviable. 

Evidentment aquest projecte reflecteix la 
irresponsabilitat política, en no ser conscient la classe 

Çolítica de les autèntiques necessitats del país. 
ambé evidencia l'abus de poder i l'absència 

d'autèntica democràcia, perquè no s'ha tingut en 
compte en cap moment les reiterades protestes dels 
afectats. Entre aquests hi ha una trentena d'entitats, 
com el Consell de Gremis, l'Associació d'Actors i 
Directors de Catalunya, la Federació d'Associacions 
de Veïns de Barcelona, i milers de ciutadans. 

A més a més, els \'eïns han hagut d'enfr(Mitar-se 
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contínuament a la manipulació informativa per 
part de l'administrador del teatre, Busquets, i de 
responsables de l'Ajuntament com Joan Clos, antic 
regidor del districte de Ciutat Vella. Aquests 
afirmaven que la majoria d'afectats havien pactat 
el projecte, fet totalment fals, tal i com consta en 
diferents denúncies. Gràcies a aquesta falsetat es 
va aprovar el projecte al districte de Ciutat Vella 
primer, al ple de l'Ajuntament després, i a la 
Generalitat finalment. 

El Liceu necessita una restauració, però no una 
faraònica ampliació que de ben segur perjudicarà 
l'essència del propi teatre i el que encara és pitjor, 
la seva apreciada acústica. 

Llibertat 
Dret fonamental arrelat a la dignitat i valors de la 
persona humana. Es tracta de la paraula més 
valuosa en tots els idiomes en relació a l'home i els 

Fòbies. Fou una de les tres divises de la Revolució 
rancesa, i més a prop i a casa nostra, el primer 

lema de l'Assemblea de Catalunya, juntament 
amb l'amnistia i l'estatut d'autonomia. 

Ja en Cervantes deixà escrit en el Quixot: "La 
libertad Sancho, es uno de los mas preciosos 
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra, ni el mar encubre; por la libertad, ast como 
por la honra, se puede y se debe aventurar la 
vida". 

Malgrat la mitificació del seu contingut, com a 
eix fonamental de la història del pensament social 
modern, i a pesar d'ésser inclosa en les 
constitucions de molts estats com un dret 
inalienable a l'ésser humà, encara avui els 
ciutadans de la majoria de països de la terra no 
gaudeixen d'ella. 

La llibertat, una vegada assolida, no es manté 
ferma i segura, puix son molts els perills que 
l'assetgen contínuament. Àdhuc en els estats de la 
cultura occidental existeix una tendència cada 
vegada més arrelada a limitar-la i condicionar-la 
dins de la desnaturalització de la democràcia 
formal, amb la inconscient complicitat d'amplis 
sectors de la població, manipulats pels cada cop 
més poderosos mitjans de comunicació al servei 
de l'estat o dels interessos d'unes minories 
dominants. Vegeu, si no, la legislació francesa 
sobre estrangeria, el dret del govern dels EUA a 
segrestar ciutadans estrangers fora del seu país, el 
decret dels radicals a Alemanya o la llei Corcuera 
a l'estat espanyol. 

Llobregat, riu 
Neix a Castellar de n'Hug i la seva conca la 
drenen, entre d'altres, les rieres de Caldes i de 
Merlès, el riu Cardener, l'Anoia i la riera de Rubí. 
Quan després de ser beneït per Montserrat passa 
per sota cfel Pont del Diable, a Martorell, és ja un 
riu ferit i vell, explotat intensivament i sense cura 
des de fa més de 150 anys per activitats mineres, 
fabrils, industrials, hidroelèctriques, agràries, 
residencials i turístiques. En el seu curs baix és 
drenat per abastir d aigua la connurbació de 
Barcelona i rep, sovint sense cap mena de 
tractament, abocaments d'indústries i municipis 
del Baix Llobregat; poc després de passar per Sant 
Boi, s'obre en un delta. Aquest delta, que és la 
tercera zona humida de Catalunya i que gaudeix 
d'una fràgil protecció d'alguns clels seus valuosos 
espais naturals, com les llacunes del Remolar i Ca 
l'Arana, s'enfronta a un dels conflictes 
d'interessos més grans del nostre país: el port de 
Barcelona vol ampliar les seves instal.lacions, tot 
construint nous molls i creant una zona 
d'activitats logístiques. Per això impulsa el 
projecte de desviació del riu en el seu tram final, 
projecte defensat pel Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya i al qual s'oposa 
l'ajuntament del Prat atès que afecta la reserva 
natural inclosa al seu terme municipal i la seva 
àrea industrial. 

També hi ha el projecte de bastir-hi una nova 
terminal de Renfe i de construir-hi una gran - i 
necessària - depuradora d'aigües residuals. Al seu 
torn el Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, que té al seu càrrec la política estatal de medi 
ambient, té previst d'una banda ampliar l'aeroport 
del Prat tot afectant una part important dels 
aiguamolls de la reserva natural, i de l'altra 
construir una nova autovia pel marge dret del riu, 
que uniria la Ronda Litoral amb Martorell, amb la 
qual cosa el que resta de riu en el seu tram final 

auedaria canalitzat entre els actuals eixos viaris 
el marge esquerra i el nou eix del marge dret i es 

bloquejaria, per sempre més, la seva recuperació 
com a sistema natural. 

Tota aquesta situació és la responsable de 
l'alt consum d'aigua embotellada a l'àrea de 
Barcelona en els darrers anys. A començaments 
del 1991, el 66% dels barcelonins que rebien 
aigua corrent pro vinent del Llobregat (el 40%, per 
un 60'X) que la reben del Ter) confessaven que no 
la bevien mai, i que en alguns casos no la feien 
servir ni per cuinar. A més, el desviament del 
Llobregat dos quilòmetres i mig al sud, pot 
agreujar la salinització de l'aqüífer del delta, 
una reserva amenaçada per les extraccions (32 
hectòmetres cúbics en 1990) i per la 
disminució de les aportacions del riu, que arriba 
al mar com una escorrialla, i de l'aigua de pluja, 
que no es filtra prou a causa de l'alt índex 
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Mapfre 
Asseguradora madrilenya. Originada en una mútua, 
s'ha convertit en un gran grup financer 
(assegurances, banca, immobiliària). La seva gran 

Çromoció és la Torre Mapfre de la Vila Olímpica. 
'egeu 'Vila Olímpica. 

Mar Mediterrània 
La Barcelona oberta al mar dels anys 90 se situa en 
un extrem d'una massa d'aigua, gairebé tancada, 
envoltada per un litoral on viuen 130 milions 
d'habitants als quals s'afegeixen cada any més de 
100 milions de turistes, i que serveix de receptacle a 
residus provinents de les zones residencials i 
turístiques i de les activitats agroindustrials. 

Unes 120 ciutats costaneres de tamany mitjà o 
gran aboquen a la Mediterrània les seves aigües 
residuals, el 85% de les quals no s'han sotmès a cap 
tractament. Es calula que anualment fan cap a 
aquest mar 120.000 tones d'olis minerals, 60.000 
tones de detergents, 3.800 de plom, 2.400 de crom i 
100 de mercuri, així com 800.000 tones de fòsfor, 
320.000 de compostos nitrogenats i 120.000 de 
fenols. 

Els problemes globals es deuen a actuacions 
locals, i Barcelona i la seva àrea d'influència partici
pen activament en el procés de degradació de la 
Mediterrània mitjançant les aportacions de les 
aigües residuals de la ciutat, els elements 
contaminants dels rius Besòs i Llobregat, els que es 
deriven de l'activitat portuària, i de la deposició 
sobre la superfície marina de la contaminació 
atmosfèrica. 

Les platges de la Mar Bella i el Port Olímpic es 
troben a menys de 5 quilòmetres de la desemboca
dura del Besòs i de la sortida de l'emissari de la 
depuradora del Besòs, que no incorpora tractament 
biològic. Les platges del Prat, de Sant Adrià i de 
Viladecans son les més contaminades de Catalunya, 
i estan afectades directament per la desembocadura 
del Llobregat i per la sortida del col·lector que, sense 
cap mena de tractament, aboca en la mateixa línia de 
la costa les aigües residuals de la meitat meridional 
de la ciutat de Barcelona i de bona part dels 
municipis metropolitans del Baix Llobregat. 

El port de Barcelona posa una nota de color en 
aquest panorama; aboca a menys de dues niilles de 
la bocana de la dàrsena els llots procedents del 
drenatge del port, que contenen substàncies 
tòxiques entre les quals hi ha metalls pesants. 

Una tempesta mitjanament intensa, sobretot si es 
produeix després d'un període mancat de pluges, 
arrossega fins al mar tota mena de residus dipositats 
a les lleres dels rius Besòs i Llobregat -plàstics, 
llaunes, fustes, animals morts, i altres residus de la 
més diversa procedència-. Si l'aiguat cau al pla de 
Barcelona, s'hi afegeixen rates mortes que la ràpida 
crescuda dels cabals ha agafat desprevingudes als 
col·lectors pluvials. Una garbinada desplaça els 
abocaments del riu i del col·lector del Llobregat -
entre els quals destaquen les xeringues i els 
preservatius- al litoral de Barcelona, mentre que una 
Dona Uevantada fa el mateix amb els abocaments 
procedents del Besòs. 

Maragall, 
Pasqual 
Animal poh'tic per naturalesa i membre d'una 
influent família barcelonina. Fill de senador i nét de 
poeta, és alcalde de Barcelona des del 1982, quan va 
substituir Narcís Serra. 

Maragall neix a Barcelona el 13 de gener del 
1941. Estudia dret i ciències econòmiques a la 
Universitat de Barcelona, tot i que la seva formació 
es completa més tard amb estudis a No\ a York i 
París, r^esprés de la seva estada a la ciutat nord-
americana, decideix que, de gran, \'ol ser alcalde de 
Nova York encara que, en créixer, s'haurà 
d'acontentar amb Barcelona. L'any 1966 es casa amb 

Diana Garrigosa, amb qui té tres fills. 
Funcionari del gabinet de programació de 

l'alcaldia fins el 1976, Pasqual Maragall va entrar en 
contacte amb l'Ajuntament de Barcelona durant 
l'època de José Maria de Porcioles. Actualment 
Maragall acostuma a destacar el paper de l'ex-
alcalcie franquista en la concepció cle la ciutat que 
avui coneixem: el disseny dels cinturons o la 
concepció metropolitana de Barcelona. L'actual 
alcalcfe no és amic, però, de recordar la corrupció de 
l'era Porcioles ni les protestes veïnals que van 
acompanyar la seva gestió. 

Després de passar pel gabinet de programació, 
Maragall exerceix com a professor d'economia 
urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Durant un breu periode, és professor a la 
Universitat John Hopkins de Baltimore. De vegades 
declara que té intenció de tomar a exercir la 
docència però, pel que sembla, no s'hi decideix. 

Maragall viu vinculat a la política des de la seva 
època d'estudiant, quan forma part del Front Obrer 
de Catalunya i del Moviment Febrer. Participa en la 
fundació de Convergència ScKiaUsta, organització 

3ue posteriorment s integra al Partit dels Socialistes 
e Catalunya (PSC-PSOE). Va ser secretari de 

poh'tica municipal en aquest partit i, posteriorment, 
coordinador de la campanya electoral del 1977. 

De la mà de Narcís Serra entra a l'alcaldia de 
Barcelona, ja no com a funcionari sinó com a polític 
i, quan el 1982 Serra canvia l'alcaldia pel Ministerio 
de Defensa, agafa la vara d'alcalde. 

La major part de la seva gestió està dedicada a 
l'organització dels Jcxzs Olímpics. L'etapa Serra va 
impulsar canvis urbanístics a la ciutat, bona part 
dels quals es materialitzen durant el mandat de 
Maragall. Ja no es construeixen tants xamfrans de 
Núnez y Navarro, tots pastats, i les noves 
edificacions de la ciutat comencen a dur la signatura 
d'arquitectes de prestigi. 

Ehirant l'època Maragall els arquitectes 
envaeixen la ciutat i els nous projectes de parcs i 
edificis, cadascun més avantguardista que l'anterior, 
plouen sobre la ciutat. Algims ciutadans despistats, 
però, no ho acaben de veure clar i mentre es miren el 
banc d'un parc, nou de trinca, tot pensant per quin 
cantó s'hi han d'asseure, protesten contra l'exces de 
disseny. 

L'excusa dels Jocs Olímpics empeny Maragall de 
despatx en despatx buscant finançament per als 
nous projectes, amb una actitud insistent que li val el 
sobrenom de la mta malaia, nom d'una tortura 
oriental coneguda per la seva cruel persistència. 
Aconsegueix que la Generalitat i l'estat paguin els 
cinturons de ronda de Barcelona i, entre baralles 
amb l'altre costat de la plaça Sant Jaume, i presses 
perquè no hi ha temps, converteix els plànols en 
pedra. 

La seva experiència de l'època Porcioles no li 
impedeix oblidar, però, que les noves vies de 
circulació no poden dividir els barris. Costa 
convèncer-lo, però finalment, s'aconsegueix que 
l'Ajuntament accedeixi a cobrir parcialment el 
Cintttró Litoral, al seu pas per Poblenou, i el segon 
cinturó, al seu pas per Nou Barris, després de 
llargues protestes veïnals i d'una històrica 
manifestació que la guàrdia urbana va dissoldre a 
cops de porra. 

La nova filosofia de l'Ajuntament de Barcelona 
endega una política urbamstica que conclou amb la 
redacció dels Plans Especials de Reforma Interior 
(PERI) dels barris de Barcelona. Els calers, però, se'n 
van tots pel forat olímpic i els famosos PERI 
segueixen, en la major part dels casos, sense 
executar. 

Un estadi nou, un palau d'esports, els cinturons, 
parcs i places noves, i moltes millores urbanístiques 
pertanyen a l'època Maragall, igual que un gegantí 
deute municipal, uns transports públics cada vegada 
més cars, una carta municipal en etern procés 
d'elaboració i uns barris que segueixen esperant un 
pessic de la pluja de diners que en els darrers anys 
na caigut sobre Barcelona. 

Maragall passarà a la història com l'alcalde que 
va inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona, però 
també com l'alcalde que va veure com començava a 
caure el Turó de la Peira i que va veure créixer, dia 
rera dia, la llista de barris afectats per l'aluminosi. 

Entre les gestions que s'han d'agrair a Maragall: 
fer desaparèixer dels plànols de Barcelona els 
dipòsits de gas d'Horta. Tot i que una proposta 
fantasmagòrica va estar a punt de converür-los en 
discoteca, els ous de l'alcalde i tot el que 
simbolitzaven han acabat per caure. A canvi dels OMS 

d'en Porcioles, Maragall, 
amb la col·laboració de 
la Telefònica i d'unes 
quantes institucions 
públiques més, ens ha 
deixat un parell de 
pirulets: un a 
Collserola i l'altre a 
Montjuïc. 

El balanç definitiu 
de deu anys de 
Pasqual Maragall a 
l'alcaldia de Barcelona 
no es podrà fer fins 
d'aqui uns anys. El 
que és segur, però, és 
que l'impulsor dels 
accelerats canvis que 
ha viscut Barcelona en 
aquests anys n'ha 
tret un profit polític 
que, diuen els que hi 
entenen, el pot dur a 
encapçalar les llistes 
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que, diuen els que hi entenen, el pot dur a 
encapçalar les llistes socialistes a la presidència de 
la Generalitat. La seva última ocupació política és 
la presidència d'un organisme de ciutats europees 
que l'enfronta una altra vegada amb Jordi Pujol. 

Mariscal, Javier 
Una definició aproximada del bon dissenv 
apuntaria a la projectació d'objectes (des de cases 
a obridors d'ampolles) en funció, no només de la 
seva aparença estètica, sinó de la seva 
funcionalitat; i viceversa. Durant els anvs 90, 
aquest mot ha tingut un valor força diferent a 
Barcelona: el disseny ha estat menys una 
disciplina rigorosa que moda, il·lustració, 
decoració pinturera, definició re\'aloradora 
d'oficis menystinguts (ja no hi ha ni decoradors ni 
modistos, ara són dissenyadors d'interiors o de 
moda, i aviat els perruciuers seran dissenyadors 
capil·lars), joc (acció lúdica, se n'ha de dir), excusa 
per a libacions i celebració de pessebres diversos, 
tortura per als noctàmbuls i tòtem per a tota una 
generació de iuppies illetrats. I com a símbol 
d'aquest fenomen, una pregunta: "estudies o 
dissenyes?", i un nom: Javier Mariscal. 

Nascut a València el 1942, s'ha convertit, 
d'ençà l'elecció de Cobi com a mascota olímpica, 
en símbol d'èxit i en màxim representant de la 
reducció del disseny a decoració. Ha aconseguit 
passar de Viiudcrgwiind relatiu ciel nen de casa 
Dona a la beatificació en vida amb la biografia 
signada per un amic seu. 

Masies 
Espècie en procés d'extinció. Els enderrocaments 
inexplicables i el canvi d'usos de les poques 
masies que encara queden a la ciutat estan fent 
aesaparèixer un dels signes d'identitat del pla de 
Barcelona. 
Vegeu 'Patrimoni històric'. 

Mercats municipals 
\mb una xarxa de 41 m.ercats de propietat 

tnunicipal aedicats a la distribució aiimentària, 
amb 162.692 metres quadrats de superfície útil i 
12.000 parades, Barcelona és la ciutat europea amb 
una incidència més alta d'aquest tipus 
d'establiments: el 70% dels barcelonins hi compra 
habitualment i el 40% dels comerciants 
d'alimentació hi treballen. Però els canvis d'hàbits 
de compra i consum han obligat a reaccionar els 
mercats per no perdre quota de mercat davant de 
les grans superfícies comercials. 

Els comerciants han augmentat la varietat de 
productes i l'Ajuntament ha desenvolupat 
diverses campanyes de promoció, però amb això 
no n'hi ha prou. Des de l'Àrea de Proveïments i 
Consum s'na considerat que alguns mercats 
poden garantir el seu futur amb una dinamització 
de la seva activitat, una major concentració de la 
propietat de les parades i facilitats d'accés, corti la 
construcció d'aparcaments (Santa Caterina, Sant 
Antoni...) En altres casos, es considera que la 
reforma ha de ser completa. 

L'experiment per posar a prova aquesta nova 
'generació de mercats ha estat el de la Sagrada 
Família, reconstruït totalment i amb aparcament, 
supermercat, establiments de moda, restaurants i 
fins i tot oficines. Les associacions de veïns han 
considerat que aquesta operació pot suposar la 
privatitzacio d'un equipament públic. 
Vegeu 'Centres comercials' 

Meridiana, avinguda 
Impressionant barrera arquitectònica construïda 
per Porcioles, que ara comença a trencar-se amb la 
construcció d'una rambla al mig de l'avinguda. El 
barri del Clot ja ha celebrat la seva nova rambla, 
construïda a la Meridiana, que ha de continuar 
fins a l'alçada de Sant Andreu i Nou Barris. 

Metro 
Al metro de Barcelona circulen 85 trens en hora 
punta; es realitzen 280 milions de viatges a l'any; 
els seus 71 quilòmetres de longitud uneixen set 
municipis de l'àrea metropolitana. Però malgrat 
aquestes xifres, el metro segueix sense arribar als 
barris perifèrics que fa anys que el reivindiquen: 

- Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró i 
Vallbona plantegen l'ampliació de la línia 4 
(groga) des de Roquetes. 

- Canyelles i Roquetes reclamen l'ampliació de 
la línia 3'(verda) des de Montbau. 

- Zona Franca reivindica la continuïtat del 
ferrocarril metropolità des de la Plaça Espanya. 

- Sant Martí, la Verneda i Sant Antoni veuen 
com, a la fi, les obres de la línia 2 han ct:)mençat, 
tot i que porten un retard considerable. 

- El Carmel i el Turó de la Peira sol·liciten la 
connexió de les línies 5 i 3. 

- El Bon Pastor és encara més clar: "Volem el 
metro vingui d'on vingui". 

Barris obrers i perifèrics que exigeixen que el 
transport públic els tingui en compte. .\'o s han 
acomplert els terminis del pla de metros del 1984, 
; ei Pla Intermodai del TransDort (PIT) està 
bloquejat per irresponsabilitat de les 
idministracions: los comissions que l'han de 
ot'senvolupar no es reuneixen des de ia mesos. 

L'esborranv dei PIT fet Dubiic recuii ics 
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rei\ indicacions dels barris del districte de Nou 
Barris, però les associacions de \eïns discrepen 
del lloc que se'ls atorga en les prioritats. El mateix 
esborranv diu que l'arribada del metro a la Zona 
Franca es faria mitjançant la futura línia 6, una 
línia de circumval·lació. Finalment, no es concreta 
quina iínia arribarà al Bon Pastor ni es té en 
compte ia connexió de les línies 3 i 5. .\ltres temes 
que oueden pendents són ia connexió dels 
ferrocarrils de la Generalitat amb el metro i el 
bitllet fins a Vallvidrera. 

Cal subratllar que en aquests moments tot està 
aturat. El pla, queliauria de desenvolupar-se entre 
1^95 i ei 2i)ü2, pot endarrerir-se molts anvs, amb 
tots els costos socials que implicarà per als homes 
i dones que segueixen patint aquesta mancança. 
Vegeu 'Transport públic . 

Mina, Barri de la 
Pertanyent al municipi de Sant Adrià de Besòs, 
aquest barri limítrof amb Barcelona va ser 
construït pel Patronato Municipal de la Vivienda. 

La zona de la desembocadura del Besòs s'ha 
convertit en objecte de plans d'altíssims vols i 
baixíssimes possibilitats de ser realitzats, amb 
centres comercials, port esportiu i habitatges nous, 
impulsats per l'ajuntament de Sant Adrià seguint 
el model de la Vila Olímpica. Però tota l'operació 

"de revalorització de la zona depèn de què es faci 
amb instal·lacions tan molestes com la central 
tèrmica, la depuradora i la incineradora 
d'escombraries i, sobretot, de què es faci amb la 
Mina. 

De moment, la intenció es reformar del tot la 
Mina nova, demolint els dos blocs més degradats 
dels carrers Venus i Saturn. Però mentre les 
solucions triguen a arribar, la manca d'espai per 
als 15.000 habitants del barri, la concentració de 
situacions de marginació i els conflictes 
interracials fan que la bomba de rellotgeria pugui 
esclatar quan ningú no s'ho esperi. L'ocupació 
d'habitatges buits a començaments de novembre 
en va ser un avís, com l'anomenada intifada del 
Besòs del 1991. 

Miramar 
Antics estudis de TVE a Montjuïc, on es va 
projectar un hotel de luxe promogut pel baró von 
Thyssen, miss Carmen Cervera i Ricard Bofill, el 
primer arquitecte del país. Descartat aquest 
projecte, es van iniciar il·legalment les obres, 
després legalitzades, per construir-hi un 
restaurant de luxe que no ha complert els terminis 
d'execució fixats. Una bonica historia darrera de 
la qual hi ha, vés per on, Joan Gaspart. 

Mitjó de Tàpies 
Projecte d'escultura, destinat en principi a la sala 
oval del Palau Nacional de Montjuïc, que va 
suscitar un profund debat ciutadà i cert malestar a 
les ments benpensants del país durant pocs dies. 

Mobilitat 
Concepte nou que hem d'introduir en el 
vocabulari actual per substituir els de tràfic o 
trànsit, perquè aquests fan referència només al 
transport mobilitzat i obliden el personatge central 
de la vida de la ciutat, el peató. 

Modernitat 
El màxim exponent en .són els nous fanals 
dissenyats per Beth Galí, que consumeixen igual o 
més que els models antics, però il·luminen menvs. 
Això sí. \ istos de dia, són molt bonics. 

Molins. Ciments 
Empresa cimcntera familiar que va fabricar ei 

ciment aluminós a Catalunya. Actualment està 
participada pel grup italo-f'rancès Italcementi. Un 
membre de la família, Joaquim Molins, és 
conseller d'Obres PúbHques de la Generalitat i un 
altre, Joan Molins, és president del Cercle 
d'Empresaris. 
Vegeu 'Aluniinosi' 

Moll de la Fusta 
Polèmica obra que no pre\ eia i'enllaç amb ei 
Cinturó Litoral, per la qual cosa va ha\er de ser 
r-emodeiada al cap de poc temps d'haver estat 
•naugurada. Les terrasses que pretenien animar la 
.:ona no han aconseguit el seu objectiu, 
evidentment pels seus preus moderns i de 
disseny, és a dir prohibitius. .A. més a més, fins fa 
poc no tenien ni la llicència adient, perquè no 
disposaven ni de lavabos. 

Montjuïc 
Muntanya olímpica, hereva de totes les mitologies 
i moments d'expansió de Barcelona, bressol de la 
cultura i l'oci dels barcelonins, nineta dels ulls 
dels organitzadors dels Jocs Olímpics, ha quedat 
per sempre a les retines dels telespectadors de mig 
món. 

El que segurament no haurà vist mig món és 
que Montjuïc continua-essent un tros inacabat de 
Barcelona. L'actuació feta amb motiu dels Jocs ha 
consolidat els seus aspectes esportius i culturals, 
però ha deixat de banda l'extensió de les millores 
als barris que l'encerclen, tant a la vessant sud (el 
Polvorí i Can Clos) com a la vessant nord (Poble 
Sec). 

La part positiva de l'actuació s'ha centrat en les 
grans instal·lacions de l'anella olímpica (estadi, 
palau Sant Jordi, piscines Picornell, INEFC, camp 
de beisbol, camp d'hoquei i pista d'atletisme), les 
places, i el gran dipòsit d'aigua sota la plaça 
Europa. Constitueixen tot un seguit 
d'equipaments -realitzats per Anella Olímpica de 
Montjuïc S.A. (AOMSA), la primera de les 
empreses que l'any 1985 van començar les obres 
pels Jocs- que converteixen la muntanya en el 
centre de competició esportiva més gran 
d'Europa. 

També hi ha el parc del Migdia, amb el Sot del 
Migdia -auditori de nefastes condicions 
acústiques- i l'inici del nou jardí botànic; i la 
millora dels accessos mitjançant el remodelat 
funicular i les escales mecàniques. 

És aquí, en parlar dels accessos a la muntanya, 
on comença el compte negatiu del que ha quedat 
per fer. Una estúpida baralla política va endarrerir 
la millor possibilitat de solucionar per sempre 
l'accés a Montjuïc: el metro. No serà segurament 
fins el 1996 que la línia 2 del metro arribarà prop 
del Palau Nacional. Esperem que aleshores les 
obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya ja 
s'hagin acabat. 

Tampoc no s'ha aprofitat l'ocasió per refer 
gran part dels jardins deteriorats de la muntanya 
i, de pas, donar-la a conèixer als seus ciutadans i a 
la resta dels visitants. 

Vist el panorama, és obvi que les millores als 
barris que envolten la muntanya han brillat per la 
seva absència. I si no que ho preguntin als veïns 
del Polvorí o de qualsevol barri de la Zona Franca. 

Moto 
Barcelona i la seva àrea metropolitana tenen una 
presència molt elevada de motos al carrer, 
aproximadament 179.000. .Aquest ús important de 
vehicles de dues rodes és conseqüència de les 
dificultats per aparcar i circular per !a ciutat, 
ajudat pel clima benèxol de què gaudeix 
Barcelona durant tot l'anv. 

El fort augment de motos en la circulació 
durant els aarrers cinc anvs vé com avantatges que 
i'.uigment de id ciemanda eii transport rri\'at en 
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part ha estat absorvida per elles, sense disminuir 
la capacitat i la v-elocitat dels cotxes. Però aquests 
fets comporten, intrínsecament, una conseqüència 
negativa, que és l'augment del risc d'accidents. En 
el nombre total de ferits en accidents de circulació 
a Barcelona, els motoristes hi ocupen un lloc molt 
destacat. 

Se sap que és més perillós utilitzar la moto que 
el cotxe, de la mateixa manera que és més arriscat 
anar amb cotxe que amb autobús o metro. Però al 
mateix temps cal tenir en compte que l'ordenació 
del tràfic dels carrers no està pensada per a 
vehicles de dues rodes. 

Per fomentar l'ús i la seguretat dels vehicles de 
dues rodes no n'hi ha prou amb pintar unes places 
d'aparcament per a ells a les voreres. Quan 
últimament s'han repintat les línies blanques i els 
passos de peatons, sembla que la pintura encara 
na estat més llisa que en d'altres ocasions i el risc 
de patinar i tenir un accident amb moto és més 
elevat que abans. Mentre els motoristes porten 
anys esperant els resultats de les anàlisis 
d'aquestes pintures que ha de fer l'Ajuntament 
per resoldre aquest tema, les motos s'ho passen 
cada cop pitjor. 

Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACB) 
El MACB ha estat un motiu de polèmica des 
d'abans que comencés a aixecar-se el seu edifici. 
Ara, quan les obres del museu, dissenyat per 
l'arquitecte Richard Meier, estan força avançades, 
encara no se sap què hi anirà a dintre. La definició 
del projecte museogràfic ha enfrontat la fundació 
MACB, amb l'Ajuntament i la Generalitat. La 
dificultat d'adquirir obres dels darrers cinquanta 
anys fan témer que s'hagin de reduir les 
aspiracions inicials del centre. 

Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC) 
Situat al Palau Nacional de Montjuïc, les obres de 
rehabilitació del qual, inicialment sota la direcció 
de l'arquitecte italiana Gae Aulenti, suposen una 
inversió de 17.000 milions de pessetes. Aquesta 
xifra ha quadruplicat el pressupost inicial després 
de successives ampliacions. 

Amb una de les col·leccions de pintura 
romànica més importants del món, el seu director, 
Xavier Barral, vol crear un museu "del nivell del 
Prado o el Louvre" amb donacions i els fons dels 
antics Museu d'Art de Catalunya i Museu d'Art 
Modern. 

•M.^r^mm^m^i·'^^'^í^^^'i^^^^ 

Nou Barris 
Quan l'any 1984 el moviment associatiu va decidir 
desenvolupar unes jornades reivindicatives sota el 
lema NOM Barris enfront de la Barcelona Olímpica, es 
va fer amb el convenciment que tanta fastuositat 
provocada pels Jocs Olímpics no seria del tot 
positiva per a un districte com Nou Barris. 

En aquelles jornades es va voler deixar clar 
com es volia arribar al 92. Cal recordar els eixos 
bàsics que es van defensar: cobertura del segon 
cinturó; remodelació total de les Viviendas del 
Gobernador; inversions per als PERI de Torre Baró i 
Vallbona, i aprovació immediata dels PERI 
pendents, com els de Roquetes i Prosperitat; 
arribada del metro a la zona nord del districte, és 
a dir, fins a Ciutat Meridiana; construcció d'un 
centre de dia a la zona del mental; i un llarg rosari 
de reivindicacions concretes de cada barri. En 
definitiva, es va reclamar el dret de Nou Barris a 
ser tocat per la vareta màgica de les inversions del 
92. 

Els anys han passat, i la Barcelona olímpica ja 
s'ha concretat. A les zones olímpiques s'ha 

produït una veritable transformació urbana (amb 
més o menys gust i encert) que ha respost a 
interessos molt concrets i de dubtosa rendibilitat 
social per a la ciutat. 

A les zones com Nou Barris també s'ha 
concretat la ciudad de los prodigiós: hi ha el segon 
cinturó o Ronda de Dalt, una de les autopistes 
urbanes que més tràfic produeixen (uns 120.000 
vehicles diaris). El tram que passa per Nou Barris 
està cobert en un 60"'u gràcies a la lluita dels veïns 
i veïnes. 

Totes les alegries olímpiques han portat a un 92 
caòtic per a la ciutat. S'han acabat els diners, i els 
pocs que quedaven només han arribat per acabar 
les obres estrictament relacionades amb els Jocs; 
això ha comportat una aturada generalitzada de 
les obres als districtes. 

La reforma de las Viviendas del Gobernador va a 
un ritme que batrà rècords per la seva lentitud. I 
Torre Baró guanyarà la meaalla d'or a la 
paciència, ja que essent un dels primers PERI 
aprovats per l'Ajuntament, fa més de deu anys, les 
inversions escassament arriben al 10%. 

La Via Júlia, l'avinguda Río de Janeiro i les 
instal.lacions de Can Dragó són realitzacions que 
amb indubtable qualitat recullen velles 
reivindicacions. Però va escandalitzar, en canvi, el 
tancament de l'Institut Mental, actual seu del 
districte, i la resta de problemes han empitjorat 
des del 1984. 

Ha aparegut el tema de l'aluminosi al Turó de 
la Peira i a d altres barris del districte; la 
marginació i la drogaaddicció s'han accentuat; la 
falta d'habitatge púolic i social es manté; es 
repeteixen i s'aguditzen els problemes a Can 
Carreres, a Renfe-Meridiana... I, irònicament en 
una ciutat olímpica, falten equipaments esportius 
perquè els realitzats a Can Dragó són clarament 
insuficients. 

Nova Icària 
Desvergonyit nom que l'Ajuntament de Barcelona 
ha donat al barri de la Vila Olímpica i a l'empresa 
que l'ha promogut (Nova Icària SA), que no tenen 
res a veure -de fet, són tot el contrari- amb el 
projecte de societat comunista que va ser Icària 
per al socialista utòpic Etienne Cabet i els seus 
companys. 

L'únic lligam entre la Icària de Cabet i la Nova 
Icària de Maragall és el fracàs de les dues 
operacions; la primera a causa de la ferotge 
oposició del capitalisme; i la segona per 
l'especulació i els preus desorbitats dels pisos, que 
han originat un barri fred i sense vida, un ghetto 
de nous rics. 
Vegeu 'Poblenou' i 'Viles olímpiques' 

Núhez y Navarro 
Immobiliària propietat de Josep Lluís Núhez, que 
a més és propietari d'un famós club de futbol, el 
F.C. Barcelona. Després d'haver estat considerat el 
botxí dels xamfrans de l'Eixample, ha continuat 
desenvolupant projectes ambiciosos on ha 
obtingut importants concessions municipals, com 
el pla de Can Caralleu o el del Doctor Fleming, 
ambdós a Sarrià-Sant Gervasi. I té pendent 
d'obtenir el pla de la finca de la Tamarita. 

Seguint una vella tradició empresarial, com 
volia fer a Can Golferichs, té el projecte 
d'enderrocar una de les torres que ha donat nom 
al barri de les Tres Torres. Edifica una torre 
d'oficines al carrer Tarragona, amb un volum de 
construcció que supera les xifres legals. 
Tanmateix, no ha obtingut l'ampliació del Camp 
Nou. 

Aquest grup té l'habilitat d'associar-se amb els 
arquitectes del príncep quan aquest ja se'ls ha tret de 
soDre. 

Nus de la Trinitat 
Centre de connexió de la Ronda Litoral, la Ronda 
de Dalt, autopistes de Girona i de Terrassa, que 
encercla el barri de Trinitat Vella. Obra complexa, 
polèmica i que ha costat molts diners, que ha estat 
finançada pel Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, IMPUSA, HOLSA i la Generalitat de 
Catalunya. 

Després de fer reunions amb el veïnat, 
l'Ajuntament de Barcelona va arribar a diversos 
acords respecte a com afectaria el nus al barri i es 
va preveure unes possibles pantalles per esmorteir 
el soroll; actualment no s'ha resolt així i sembla 
que simplement s'hi posaran arbres. 

Nus de les Glòries 
El Holding Olímpic (HOLSA) descriu a m b _ 
aquestes paraules la seva obra: "Punt d'unió de 
les tres avingudes principals de Barcelona, resolt 
mitjançant un nus de connexió format per dues 
anelles ovalades a diferent nivell". Al marge de 
definicions, el nus de les Glòries és un dels grans 
errors de la nova Barcelona. Obra faraònica i sense 
cap respecte per l'entorn i l'estètica, ha costat 
4.000 milions de pessetes, encara que oficialment 
només es parla de 2.860, i permet que es coli al 
centre de ta ciutat tota una autopista, la de 
Mataró. 

Els barris del voltant van denunciar la falta de 
participació i el fet que l'esmentat nus s'havia 
construït sense l'elaboració prèvia d'un pla 
urbanístic que ordenés la totalitat del terreny 
lliure. La construcció d'acjuest nus viari hipoteca 
el futur pla, i l'obra realitzada, de dubtosa 

legalitat, redueix l'espai de zona verda, tot i el 
parc que queda dins de l'anella. La coordinadora 
de les associacions de veïns i ciutadans afectats 
exigeix que l'Ajuntament doni a conèixer els 
objectius, criteris i terminis previstos del futur pla 
d'ordenació de la plaça de les Glòries. 

Quan el nus es va obrir al trànsit, sense que la 
constructora hagués entregat l'obra a 
l'administració, van haver-hi diversos accidents 
mortals a l'anella viària superior. 

Nus del Llobregat 
Enllaç de la Ronda Litoral amb la Ronda de Dalt 
per la banda sud, que ha estat finançat pel 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes i 
construït per Dragados y Construcciones. 

00000 
Símbol dels jocs olímpics, sense disseny, i 
exclamació d'estranyesa. 

OCISA 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Oficines 
Locals destinats a despatx, utilitzats per directius 
d'empreses, professicinals, administradors i altres 
negociants en béns intangibles, i ajudats per 
secretaris. De requeriments funcionals escassos, 
depenen més de la infrastructura comuna a tota la 
ciutat (telèfon, metro, electricitat, fax, etc.) que de 
qualitats espacials i arquitectòniques especifiques. 
En canvi, tenen cada dia més requeriments de 
representació i sumptuaris, com ara marbres, 
moquetes, murs, cortines, taules i mampares de 
fustes exòtiques..., entre els que es pot incloure el 
Mackintosh d'algun directiu. 

La seva dependència de la centralitat és notòria 
si bé difusa, de manera que la seva concentració 
en grans complexos depèn només de la lògica 
inflaccionària, del valor del sòl urbà i de la curiosa 
convenció segons la qual estem disposats a pagar-
ne un preu més alt que per l'habitatge o els 
equipaments bàsics. La seva concentració en 
barris de negocis a les nostres ciutats també deu 
molt a un complex provincià d'importar models 
urbans aliens, on la dispersió dels assentaments 
residencials fa absolutament necessària la 
construcció de les oficines en llocs especialit
zats. 

L'última moda sembla potenciar l'objectiu de 
permetre el treball dels executius de cara al mar 
(vegeu "Port vell" i "Kepro") amb l'avantage 
suplementari de poder utilitzar el telèfon en els 
embussos de la ronda litoral. ^Es tracta, potser, 
d'una estratègia per protegir els veïns dels barris 
populars dels temporals i el salnitre? Tampoc cal 
descartar una estratègia comercial per 
incrementar l'ús dels trens de rodalies per part 
dels futurs oficinistes, que evidentment hauran de 
viure a comarques, ja que amb la terciarització 
completa de la ciutat no hi quedarà cap 
possibilitat per a la residència. 

Olímpic Moll, S.A. 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Olivetti 
Empresa metal.lúrgica de capital italià. El 1986 
tancà la vella fàbrica de les Glòries i es traslladà a 
Cerdanyola. Una part del seu solar està ocupat 
per Barcelona Activa, que és un viver d'empreses, 
i a la resta s'hi construirà un gran centre 
comercial, una promoció del Consorci de la Zona 
Franca i Continente. Enguany Olivetti ha tancat la 
seva producció a Cerdanyola. 
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Palau Sant Jordi 
Una de les obres olímpiques més importants, del 
japonès Arata Isozaki, finançada per la Diputació de 
Barcelona amb 8.000 milions de pessetes. 
VL'I^L'U 'Montjuïc' i 'A)iella olímpica'. 

Palmeres 
\í()u material urbanístic i arquitectònic que ha envaït 
Barcelona. Esgotades les reserves d'Elx, s'han 
importat de üi\ ersos llocs exòtics, com Miami o el 
Magreb, al preu tropical de 100.000 pessetes el metre 
d'alçada. Malgrat tenir alguns petits inconxenients, 
que no fa ombra i resisteix men\'s que els plàtans la 
vida de la ciutat, la palmera pot ser plantada ja gran, 
fent més lluïdes les inauguracions, i permet realitzar 
interessants experiments de dissecació, com el cjue 
ha dirigit Ricard Bofill a l'aeroport del Prat. 
Vegeu Plàtans'. 

Pantà 
Obra pública i faraònica; durant la dictadura se 
n'inaugurava un cada any. Ara, en temps de 
democràcia, el seu equivalent és el port esportiu, ja 
que cada alcalde en desitja un, tirigui o ne:» tingui 
mar la seva ciutat. 

Pantalles acústiques 
Làmines que cobreixen parcialment les zones 
descobertes d'una autopista urbana. Construïdes a 
mode de visera, tenen la missió d'impedir c]ue el 
soroll de la via ràpida penetri a les cases i espais 
lliures de l'entorn. 

La guia Barcelona del 93, editada, pagada i 
distribuïda per l'Ajuntament, deia referent al segon 
cinturó que "en els trams no coberts de Nou Barris 
s'instaLlaran pantalles amortidores del soroll". 
També l'Ajuntament en va prometre a Trinitat Vella, 
per amortir els efectes del gran nus viari de la 
Trinitat. Però les pantalles acústiques són la gran 
mentida municipal; ara es neguen a posar-les i diuen 
que mai no les van prometre. 
Ve;^eu 'Cinturons'. 

Paral·lel, avinguda del 
L'any 1885, després de 20 anys de treballs, 
s'inaugurava l'a\'inguda que amb el nom oficial de 
Marqués del Duero, connectava, seguint l'antic camí 
de ronda de les muralles, el port amb !a Creu 
Coberta, una de les sortides importants de Barcelona 
cap al sud. La coincidència exacta de la seva 
orientació geogràfica i l'existència d'una taberna 
amb acjuest nom ha fet que tothom, sempre, l'hagi 
conegut com el Paral.lel. 

Potser per la proximitat del port i dels barris 
populars barcelonins i per l'amplada de la se\'a 
urbanització fora de la ciutat, el nou carrer molt 
aviat es va anar omplint de cafès, teatres i cabarets. 
L'Espanyol, el Nou, el Trianon, l'Olímpia, les 
Delícies, el Còmic, l'Arnau, el Victòria, l'Apolo, el 
Condal, el Sevilla, el Bataclan, l'Asiàtic, el Pavelló 
Soriano, el Moulin Rouge omplien de llum i de vida 
el Paral.lel. Mítings i reunions polítiques alternaven 
amb el teatre i el músic-hall. 

El Paral.lel es convertí en el carrer gran de la 
classe obrera. Lerroux, Seguí, Lavret, la vaga de La 
Canadenca el 1901, la Setmana Tràgica del 1909, les 
barricades del Chicago de 1936 ajudaren a introduir 
el Paral.lel a la història del moviment obrer sota la 
mirada, vigilant, atenta, emblemàtica, de les tres 
xemeneies i la proximitat de la muntanya de 
Montjuïc, que s'anava omplint de barraques a mida 
que s'anaven construint els palaus de l'Exposició del 
20, 

Aquest caràcter, dur i contradictori però \'ital i 
dinàmic, es va estruncar amb la guerra ci\'il. El 
Paral.lel esde\'ingué un carrer vençut, amb por. Les 
tres xemeneies van passar de ser un senyal 
d'identitat obrera a ser el record d'un passat que 

calia oblidar per tal de sobreviure. Quedaven, mig 
amagades, mig esmorteïdes, algunes restes de la rica 
organització cívica republicana en petits bars, sense 
massa soroll, polsosos estendards, anHcs tambors, 
deslluïdes trompetes que treien amb orgull amagat 
un cop l'any, per Pasc]ua Granada. El desarrollisino 
de Porcioles anà canviant poc a poc el Paral.lel. Els 
teatres es van convertir en blocs d'habitatges, els 
cafès en bancs, els music-halls en supermercats. 
Bona part dels arbres \ an desaparèixer. 

Algunes restes han quedat del naufragi: el 
Vlolino i l'Arnau acullen cada nit, encara, tiutocars 
de jubilats de comarques, desitjosos d'emcxions ja 
oblidades. El Condal i el Victoria lluiten contra la 
inèrcia dels nous costums casolans. El Talia i el 
N'uevo són solars convertits en moneda de canvi a 
l'espera d'un pacte secret. El Paral.lel, lentament, es 
va convertint en un carrer sense gràcia, avorrit, 
desclassat. 

Tan sols les tres xemeneies conservaven la 
dignitat, la personalitat i la memòria que ens lliga a 
la nistòria. 

Un bon dia, però, obres, maquinària, 
excavadores. Les tres xemeneies desapareixen 
lentament entre dos blocs d'oficines construïdes 
sobre part de la reserva de sòl públic, aprofitant els 
pactes pragmàtics i el dirigisme urbanístic. 

No té sort el Paral.lel. Ha perdut el fil de la 
Història. Ni els Jocs Olímpics li han retornat la 
merescuda dignitat, concedida a tants carrers de 
Barcelona. Feien pena els turistes olímpics, 
procedents de les llums noucentistes de la nova 
muntanya, de camí cap a la Rambla. Es perdien, 
sorpresos, a la recerca del mite d'im Paral.lel que ja 
no existeix. Decididament el Paral.lel és un carrer 
sense sort. Pot ser, però, que la sort calgui 
reclamar-la.... 

Parc de la Clota 
Un exemple més dels projectes que han quedat 
despenjats de la transformació urbanística olímpica. 
El cas del barri de la Clota és sagnant. Després de 
paHr durant tres anys les obres de l'àrea olímpica de 
la Vall d'Hebron (on s'han abocat més de 20.000 
milions de pessetes), el barri ha quedat fora dels 
límits d'actuació urbanística i ni tan sols s'ha obert el 
carrer Lisboa, amb la qual cosa els accessos a la 
Clota no han millorat. 

Crida l'atenció que, al costat de les noves 
instal.lacions olímpiques o del simbòlic pavelló de la 
República, ningl·i no hagi fet el més mínim esforç per 
incloure-hi la millora del barri. Sonen a ranci les 
promeses sobre l'anomenat Parc de la Clota, on s'ha 
d'encabir un projecte d'allò més modern; el parc 
lúdic del cantant Peter Gabriel, al costat de 
l'avinguda de l'Estatut, que hauria d'actuar de 
motor per a la dignificació final d'aquest barri 
oblidat per la nova Barcelona. 

Parc del Migdia 
Vegeu 'Montjuïc'. 

Parpal, Jordi 
Cap de turc de la inauguració de l'Estadi Olímpic el 
1990, motiu pel qual, juntament amb la pèrdua de 
confiança de Maragall, va haver d'abandonar el 
consistori municipal. 

Gran defensor del pla especial de Piscines i 
Esports, en sortir de l'Ajuntament esdevingué 
assessor del grup promotor, Sotaverd. 

Participació 
Tema plantejat permanentment per les associacions 
de veïns; cal recordar que reivindicàvem 
"ajuntaments democràtics i participatius". La 
participació dels moviments ciutadans en les 
transformacions realitzades a Barcelona durant els 
darrers anys ha estat molt deficient, bé sigui per les 
limitacions de les pròpies associacions de veïns, bé 
per les poquíssimes facilitats donades per 

l'Ajuntament. Les presses, afegides a la falta de 
voluntat política, solen donar com a resultat una 
quota molt baixa de participació. Pel que fa a la 
participació en general de la societat civil, des de fa 
un temps existeix un flamant reglament de 
participació, del qual destaquen algunes limitacions: 
-Audiències públiques. El reglament obliga a 
celebrar-ne anualment, per presentar els 
pressupostos anuals i temes fiscals. Fins l'actualitat 
s'han celebrat sense pràcticament avisar els 
ciutadans. Respecte a les audiències que demanen 
els ciutadans, l'administració es resisteix molt a 
conv ocar-les. .\'omès se n'han celebrat pel tema de 
Piscines i Esports (1987) i pel segon cinturó (1989). 
En can\'i, no se'n va celebrar cap per la caserna de 
Gràcia (1992) perquè l'Ajrmtament no reconeixia que 
fos per prendre acords; de pressa i corrents, en va 
convocar una d'informativa, que les entitats van 
boicotejar. 

- Carta municipal. Pel que fa al compromís 
d'elaborar una nova carta municipal, s'incompleixen 
una \'egada més els terminis. El mo\'iment associatiu 
considera urgent comptar amb aquesta nova carta. 
Ens remetem a una proposta de modificacions 
publicada a La Barcelona liels barris: Cal reconèixer 
explícitament les associacions de \ eins; i també 
l'oDligatorietat d'una memòria participativa com un 
apartat més de tot projecte urbanístic, cultural o de 
sei-veis socials. Respecte dels districtes, haurien de 
ser uns òrgans de govern i els consellers haurien de 
ser escolUts per sufragi universal. Participar és poder 
i augmentar el grau cie participació és aprofundir la 
democràcia. Vegeu 'Carta nninicipal'. 
- Consell Consultiu d'Entitats. Previst al reglament 
de participació, no s'ha constituït encara. Els que 
existeixen als districtes no acostumen a recollir la 
realitat i fins i tot algun -cas de Nou Barris- no està 
ni constítuït. 
- Consell de districte. Actualment els plens del 
districte són dèbils canals de participació. 
Acostumen a estar mal convocats, tKasionalment el 
caràcter presidencialista del regidor de tom els 
ofega, i si es tracten temes importants, el regidor i els 
consellers són la voz de su amo -la plaça Sant Jaume-. 
L'assistència als plens de districte és molt irregular, 
però malgrat tot, són instruments vàlids. 
- Dret de veu als plens. Dret no reconegut als plens 
de l'Ajuntament de Barcelona, tot el contrari del que 
passa a d'altres ajuntaments de Catalunya. 
- Dret d'informació. Sense informació no hi ha 
participació. Dret fonamental i sovint difícil 
d'assolir. Aconseguir una reunió o tenir còpia 
d'un expedient són a vegades objectius 
inabastables. 

Patrimoni històric 
Els senyals d'identitat de la ciutat han esdevingut 
carn de canó per a les urpes de moltíssimes 
empreses constructtues, gairebé amb el vist-i-plau 
de la Casa Gran. El passat i el present s'han trobat 
entre l'espasa i la paret. El nostre patrimoni 
liistòrico-artístic no ha estat segur i amb l'excusa 
dels Jocs Olímpics, han desaparegut edificis 
emblemàtícs de la nostra ciutat. La disbauxa de 
l'eufòria de l'olimpisme ha passat per damunt del 
seny de conservar per al futur. Ara tindrem un futur 
sense passat. Però és que ara, un cop finalitzada la 
febre dels Jocs, les excavadores segueixen 
funcionant a marxes forçades, sense respectar el poc 
patrimoni que ens han deixat. 

L'administració no ha tingut una política clara de 
rehabilitació dels edificis arquitectònics i històrics, i 
ha permès l'enderrocament de masies que 
estorbaven o embrutaven l'estètica del nou paisatge 
urbà. 

El cas mes vergonyós, que podria ser un mal 
precedent per a d altres casos, és l'enderrocament de 
la masia de Torre Melina, a les Corts. També hi ha 
l'enderrocament a Sant Andreu de la masia de Can 
Nyau, amb l'excusa d'unir amb un nou eix viari Sant 
Andreu i Sant Martí. Un enderrocament que no 
calia, perciuè hi havia un projecte altemafiu del nou 
eix viari. Amb aquestes actuacions, Barcelona oblida 



Novembre-Desembre 1992 CARRER 27 
que també fou camperola i agrícola. 

Altres edificis enderrocats són a la plaça de 
Catalunya-Fontanella, on l'ampliació del Corte 
Inglés ha fet desaparèixer un edifici modernista de 
primers de segle que hi havia a la cantonada. I un 
altre edifici modernista, de Puig i Cadafalch, a la 
Rambla de Poblenou cantonada Llull. I al carrer del 
Pi, una casa inclosa al catàleg del patrimoni 
històrico-artístic. 

Moltes ciutats punteres europees han preservat 
el seu patrimoni com qui preserva la seva família. 
Amsterdam n'és un exemple clar: amb menys 
habitants que Barcelona té un catàleg de més de 
7.000 edificis protegits. Barcelona no arriba als 1.000 
edificis catalogats. Es inadmissible que una ciutat 
com Barcelona, amb molta història urbanística i 
monumental, encara no hagi enllestit la nova edició 
del catàleg històrico-artístic. Cal refer i augmentar el 
patrimoni a protegir de la ciutat comtal. Preservar és 
conservar el futur. 

Patrimoni industrial 
Conjunt de restes materials pertanyents a l'era 
industrial, entenent aquesta com el període de 
temps comprès entre els prímers símptomes 
d'implantació del mode de producció capitalista i 
l'actualitat. El patrimoni industrial inclou tant les 
restes immobles (edificis industrials, centres públics, 
obres públiques, colònies industrials, habitatges 
obrers, etc.) com els mobles (maquinària lleugera i 
pesada, eines, arxius, productes elaborats...). 

La reivindicació del patrimoni històric com una 
part, tant o més important que qualsevol altra, del 
patrimoni social ha topat, i segueix topant, amb 
l'oposició de bona part dels estaments oficials, que 
troben fora de lloc, i fins i tot de mal gust, la 
conservació d'elements que no dubten a qualificar 
de carn de piqueta, en uns casos, o bé de ferralla, en 
uns altres. Paradoxalment, en el cas del patrimoni 
industrial, els conservadors es neguen a conservar 
acoUint-se a una concepció traciidonal d'allò que és 
un bé cultural, i titllen els defensors del patrimoni 
industrial de conservacionistes. 

La preservació del patrimoni industrial planteja 
la necessitat de revisar algunes concepcions, tals 
com la de bé cultural o la de bellesa, que fins ara han 
estat estretament lligades als sectaris punts de vista 
de la burgesia. Afortunadament, han aparegut 
durant les últimes dècades un seguit de disciplines 
historiogràfiques (història de la tècnica, història 
industrial, arqueologia industrial) que han 
qüestionat seriosament els criteris patrimonials 
tradicionals. 

Els darrers anys hem pogut observar com el 
patrimoni industrial de la ciutat de Barcelona ha 
estat devastat olímpicament, a major glòria de 
l'urbanisme de la palmera. Però la destrucció 
indiscriminada de totes les fàbriques del barri 
d'Icària -ara Vila Olímpica-, dels rafals del port, del 
dic flotant i de ponent, o de la central elèctrica del 
Paral·lel, demostren la distància que separa Barcelo
na d'altres ciutats industrials europees, com 
Manchester, Munich o Bolonya, que ja fa temps que 
van comprendre que no es conquereix el futur 
Uençant tot el passat a l'abocador. 

Patrocinadors 
Nous agents socials convertits en, poders fàctics amb 
el vist-i-plau de l'administració. És un sistema de 
finançar obres i restauracions al municipi que 
permet a les empreses aparèixer com a benefactores 
del país, tot i que es cobren la seva obra rebent un 
tracte fiscal molt avantatjós. 

Patronat Municipal de l'Habitatge 
(PMH) 
Entitat municipal encarregada de gestionar i 
promocionar habitatges públics. La situació actual 
de l'habitatge a Barcelona diu molt de la poca 
efectivitat a aquest patronat, i més encara quan es 
dedica a comprar pisos de luxe a la Vila Ohmpica i 
és incapaç d'articular una política d'habitatge que 
pugui rebre aquest nom. 

Pavelló de la República 
Reconstruït a la Vall d'Hebron, la rèplica del pavelló 
de Serf i Lacasa que va representar, el 1937, la 
República Espanyola i la lluita contra el feixisme a 
l'Exposició Universal de París, és una de les 
actuacions municipals més encertades. 

Encertada perquè la ciutat guanya un interessant 
equipament cultural; encertada també, perquè la 
reconstrucció porta a la ciutat una obra clàssica de 
l'arquitectura racionalista; i encertada pel significat 
històric del pavelló on Picasso va exposar el 
Guernica, smibol de defensa de la República i de les 
llibertats. En el mateix pavelló es va exposar la font 
de mercuri de Calder, la Montserrat de JuU 
Gonzàlez i les escultures Cabezas de Bolsgeloup i la 
Dama oferent de Picasso. 

Inexplicablement però, a l'edifici, inaugurat pel 
rei Juan Carlos I, li han canviat oficialment el nom: 
ara és el pavelló d'Espanya. 1 és que, tot i ser Juan 
Carlos un rei democràtic, no ho es tant com per 
inaugurar un pavelló republicà. 

Pavelló Mies van der Rohe 
Construït per a l'Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929, encara que amb caràcter 
provisional, ha estat considerat com una obra 
culminant de l'arquitectura contemporània. La seva 

degradació aconsellava enderrocar-lo, però el 1985 
l'equip format per Crisfian Cirici, Ferran Ramos i 
Ignasi de Solà-Morales va reconstruir-lo fidelment 
després de fer-ne una seriosa investigació. Ha estat 
construït en la seva localització original, al parc de 
Montjuïc. No sabem si hi ha una programació 
racional per a la utilització d'aquest pavelló, ni 
tampoc del de la República, perquè actualment estan 
tancats i en el de Mies van der Rohe s'hi fan 
reparacions. 

Peatons 
Supervivents de la voràgine automovilística, estan 
considerats una espècie en greu perill d'extinció. Els 
peatons no estan protegits per les administracions i 
donat l'elevat nombre d'accidents, la seva única 
esperança consisteix a pagar religiosament la quota 
d'una mútua d'assegurances. 

La ciutat que per als propers anys té el lema de 
més qualitat de vida, no pot oblidar el ciutadà que 
va a peu, el peató. Com ja sabem, a la ciutat hi ha 
molts més vianants que vehicles. La ciutat és per a 
les persones, no per a les màquines. Quan ens 
cansem de caminar, tenim el dret de poder reposar 
amb certa calma en una terrassa, prendre un cafè i 
parlar ser^e haver de fer-ho a crits. Barcelona és 
encara una de les ciutats més sorolloses del 
continent. 

Cal fixar una fita clara per a la Barcelona de finals 
de segle: poder recuperar el plaer de caminar pels 
carrers i places. Serà un repte important i gens fàdl 
d'aconseguir. S'han fet grans obres a la ciutat; s'han 
acabat eixos de vocació petonal; s'han construït 
places... Però malgrat tot, continua havent-hi massa 
soroU. Hem recuperat part de l'estètica de la ciutat 
entre obres i Barcelona posa't guapa. Però no és 
suficient. 

Caminar pels carrers de la ciutat exigeix, primer 
de tot, unes voreres dignes, on puguin passar un 
parell d'amics parlant junts; on els pares puguin 
explicar als fills, agafats de la mà, les coses de la 
ciutat i de la convivència. Si no podem transmetre 
allò bo de la ciutat, ^per a què ho tenim? 

Això vol dir que queda una gran obra per 
transformar els nostres carrers en zones agradables. 
Voreres per passejar, menys tràfic fent soroll, menys 
cotxes aparcats al mig del pas, i una mica d'espai 
visual. Cal fer agradable i segur el camí de l'escola. 
Hem de poder enviar els nens al col·legi per unes 
voreres que no obliguin a baixar-ne cada cop que 
ens creuem amb algú altre. Hem de poder anar 
tranquil·lament al mercat amb el carretó sense 
molestar els altres. 

Cal adequar passos de peatons a tots els llocs 
precisos, i no oblidar-ne cap perquè el cotxe necessiti 
espai. Cal emprendre una campanya d'adequació i 
construcció d aquests passos trencant les barreres 
arquitectòniques de la ciutat. No hi pot haver trams 
Uargs on no es pugui anar d'una banda a l'altra del 
barri a causa de l'existència de rondes, vies de tren, 
autopistes, vies primàries, parcs, murs, vaUes...En 
definitiva, cal fer la ciutat permeable. Cal tomar la 
ciutat als peatons. 

Pélégé 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

PERI 
Pla Especial de Reforma Interior. Figura de 
planejament urbanístic que a Barcelona ha tingut i té 
un paper prou important. 

La primera onada de PERI neix dins de les 
associacions de veïns durant la transició política. El 
fenomen té lloc en barris perifèrics amb greus 
mancances, ja no tan sols d'equipaments, sinó també 
d'ordenació urbanística; i en barris històrics, on el 
Pla Comarcal havia estat contestat pel moviment 
veïnal. Batejats a vegades amb el nom de plans 
populars, aquests peris es converteixen en una de les 
reivindicacions centrals de les associacions de veins. 

Amb algunes reticències i una mica forçat, el 
consistori escollit en les eleccions de 1979 acceptà 
d'encarregar formafinent els plans especials ais 
equips que els havien estudiat en el marc de les 
associacions de veïns i n'encomanà de nous; en total 
són gairebé 40. Durant aquest període però, un cert 
pragmatisme portà a preferir 1 actuació en zones ja 
públiques. Els projectes de realització immediata es 
privilegien per damunt de la planificació a mitjà i 
llarg termini. La compra de sol es redueix 
dràsticament. 

D'aquesta manera, les rebaixes arribaren als 
PERI des de tres fronts: el protagonisme jurídic, que 
portava a cenyir-se a allò estipulat pel Pla Comarcal; 
la lògica electoral, que prefena afectar poc; i el retall 
pressupostari. Finalment s'aprovaren uns plans 
realistes que, tot i així, no s'estan executant en els 
terminis previstos. 

Amb la nominació de Barcelona com a seu dels 
Jocs Olímpics de 1992, i paral·lelament amb la 
pèrdua de la capacitat decisòria de l'àrea 
d'Urbanisme a l'hora de definir les transformacions 
urbanes que experimenta la ciutat, s'accentuà el 
paper secundari dels PERI dins de les prioritats 
urbanístiques de l'Ajuntament. 

Fins i tot els PERI de Ciutat Vella, que en un 
principi presentaven unes diferències substancials 
en relació als altres, han sofert la mateixa crisi. 

Avui per avui, els PERI continuen essent una de 
les reivindicacions del moviment ve'inal, que hi veu 
la figura urbanística més propera i que millor pot 
abordar la globalitat dels problemes dels barris; 
continuen essent una eina imprescindible per al 
necessari replantejament urbanístic de la ciutat. 

Perifèria 
No es pot parlar, estrictu sensu, de la perifèria de 
Barcelona com d'una àrea homogènia, ja que tant 
Pedralbes com Nou Barris ocupen posicions 
perifèriques respecte al centre de la ciutat. Durant 
aquests anys, la construcció de les grans 
infrastructures viàries ha augmentat objectivament 
l'accessibilitat -en cotxe privat- de la perifèria al 
centre. Tanmateix, el caràcter marginal, la falta 
d'inversió pública i privada, i la falta d'atenció i 
rigor per millorar les condicions d'habitabilitat no 
han estat a l'alçada de la resta d'obres fetes durant la 
dècada pre-olímpica a Barcelona. 

La divisió entre centre i perifèria s'ha anat 
accentuant durant aquest període, tant a nivell 
d'inversions públiques i privades com a nivell de 
participació en les decisions col·lectives de futur de 
la ciutat. 

La perifèria de Barcelona també és formada pels 
municipis que, com l'Hospitalet, Esplugues, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs o 
Badalona, se situen a una segona corona respecte al 
centre. El seu desenvolupament durant aquests anys 
ha estat subordinat al model imposat per Barcelona, 
de manera que tot s'ha mesurat i realitzat en 
referència a aquesta, sense atendre les seves 
característiques específiques. 

Perona, la 
A finals dels anys 40, moltes persones, immigrants 
principalment, van anar a viure a un lloc anomenat 
popularment la Perona, situat a Sant Marti' de 
Provençals. S'anomenava així per la visita que 
aquells anys va fer a Barcelona la dona del president 
de l'Argentina, Eva Perón. Eren cases de planta 
baixa que amb el temps desembocarien en la trista 
realitat del barraquisme. 

Van començar pagant 50 pessetes mensuals de 
lloguer, quan els salaris estaven al voltant de les 100 
pessetes a la setmana. Després van comprar, al 
mateix lloc, una caseta per 4.500 pessetes. La 
inversió es va amortitzar amb escreix, perquè a la 
casa hi habitaven transitòriament diverses famílies 
provinents del poble, que després s'anaven situant 
com podien a la gran connurbació de Barcelona. Els 
modestos habitatges de la Perona servien de pont. 

Per als habitants de la Perona, la pluja i el vent 
eren els principals enemics; l'aigua entrava dins de 
casa sense gaires obstacles que no impedissin, i el 
vent estripava els sostres sense el menor esforç. Però 
malgrat això, entre els veins existia bona relació i 
una solidaritat que ajudava a suportar les dificultats 
de viure en aquelles condicions. 

A mitjan anys 50 van arribar les anomenades 
viviendas sociales y protegidas, públiques i privades, 
que es van configurar en pohgons com els del 
Congrés Eucarístic, el Turó de la Peira i la Trinitat. 
Amb aquests polígons, s'obria l'esperança per a 
moltes famílies d'abandonar el barraquisme per 
passar a viure en blocs verticals que, a la llarga, 
resultarien ser una altra forma de barraquisme. 

Posteriorment una altra gent va ocupar les 
barraques, molts de raça gitana, i durant anys van 
estar abandonades per l'administració i els seus 
habitants van ser víctimes, en ocasions, del rebuig 
racista d'alguns sectors dels barris propers. 

Les barraques van desaparèixer en ser nominada 
Barcelona seu olímpica, i sense plans socials 
d'integració, l'admmistració els va donar pisos 
dispersos en barris i poblacions del Barcelonès. 
Vegeu 'Barraquisme' 

'Pilotes d'en Porcioles' 
Dipòsits de gas de forma esfèrica que es van 
instal·lar a la serralada de CoUserola en temps de 
l'alcalde José Maria de Porcioles. Gràcies al seu 
volum i localització, es veien des de tot arreu de la 
ciutat. El fet de ser dos, els dipòsits, va contribuir a 
la seva popularització sota el nom de les pilotes de 
l'esmentat jerarca. 
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í:n ser inutilitzades -com a dipòsits- algun 
regidor amant dels equipaments culturals, volia 
•econvertir-les en una flamant discoteca. Amb 
aquesta proposta es mantenia l'agressio a Collserola, 
per la c]ual cosa ecologistes i asstxnacions del 
districte s'hi van oposar. Finalment van ser 
desmuntades i Collserola, per un cop, va guanyar. 

Piscines i Esports 
Antic complex esportiu i recreatiu que, des dels anys 
30, ocupava una extensió de deu hectàrees a la zona 
de Diagonal-Sarrià, i albergava tot tipus d'activitats: 
piscines, tennis, frontó, patinatge, futbol, ball. 

Des de 1960 fins 1976, de les deu hectàrees en 
varen quedar només tres i mitja. La resta es va anar 
edificant amb habitatges d'alt estànding. El Pla 
General Metropolità va qualificar aquestes tres 
hectàrees i mitja com a zona verda. Després d'un 
procés de degradació causat per l'abandó per part 
dels seus propietaris, els germans Llobet, l'any 1988 
aquests irücien un seguit de propostes, per obtenir 
rendiment de la zona verda, que arriben a 
l'aprovació d'un pla especial, el maig del 1990, 
gràcies al qual els promotors (Sotaverd i Ferrovial) 
poden edificar més de 37.000 metres quadrats de 
sostre per a ús esportiu, recreatiu i d'aparcament 
(privats, és clar). 

Contra aquest pla, un col·lectiu d'entitats va fer 
una gran campanya -10.000 signatures, acampades, 
articles -, però de res no va servir. L'Ajuntament va 
concedir el desembre de 1991 la llicència d'obres a 
Sotaverd, permetent-li edificar encara més que el 
que permetia el pla especial. Així donava llum verda 
a una pràctica que pot acabar amb totes les zones 
verdes de Barcàona. Ara la qüestió és sub-judice, i 
dels tribunals depèn que aquest atemptat contra una 
zona verda s'aturi o no. 

Piscines Picornell 
Remodelació d'unes piscines que ja existien a 
Montjuïc, anomenades Bernat Picornell. Actualment 
n'hi ha 2 d'exteriors i 1 de coberta. Tenen capacitat 
per a 1.900 espectadors. 
Vegeu 'Montjuïc' i 'Anella olímpica'. 

PIT 
Pla Intermodal de Transport. Abreviatura en castellà 
de pitorreo. 
Vegeu 'Metro' i 'Transports públics' 

Pla de la Ribera 
Sota l'eslògan Una ciutat que no pot seguir vivint 
d'esquena al niar, els propietaris de les indústries que 
barraven el pas dels ciutadans al mar promogueren, 
l'any 1968, una gegantina i espectacular actuació 
urbanística sobre la franja costanera de Poblenou, 
anomenada pla parcial d'ordenació de la Ribera de 
Barcelona. 

Els promotors del pla foren les empreses Maqui
nista Terrestre y Maritima S.A., Materiales y Obras 
S.A. (Macosa), Catalana de Gas i Electricitat S.A., 
Créditos y Dcx:ks S.A., Foret S.A., i Hidroelèctrica de 
Cataluiïa S.A. Tots plegats, asscKiats en una entitat 
mercantil anomenada La Ribera S.A., de la qual 
n'eren entusiastes gerents els aleshores joves i 

Rrometedors executius Miquel Roca i Junyent i 
larcís Serra i Serra. 

El pla de la Ribera, que fou el pla urbanístic més 
important projectat a Barcelona des del pla Cerdà, i 
també l'operació especuladora més gran i 
emblemàtica del porciolisme, abraçava la façana 
marítima de Poblenou, és a dir una franja de terreny 
de 500 metres d'amplada i quatre quilòmetres i mig 
de llargada. Anava des de la Barceloneta fins a la 
vora del riu Besòs, amb un àmbit superficial total de 
200 hectàrees. Els terrenys que conformaven el pla 
eren una zona industrial totalment degradada 
urbanísticament, amb indiistries obsoletes cjue calia 
abandonar. Les empreses promotores del pia 
s'havien traslladat, o pensaven fer-ho, a la Zona 
Franca o a d'altres indrets, i els convenia revaloritzar 
els terrenys mitjançant una nova requalificació 
urbanística que els permetés construir-hi habitatges. 

El controvertit pla autoritzava l'edificació d'un 
bosc de torres de 24 pisos, a tall d'una Copacabana 
barcelonina vista des del mar, amb una població 
prevista de 120.000 habitants. Això representava 600 
persones per hectàrea, densitat de població cinc 
vegades més gran que la de Londres i el doble que la 
de Nova York, superant el 100% la densitat 
establerta a la legislació vigent aleshores a l'estat 
espanyol en matèria d'edincabilitat. 

El pla de la Ribera fou aprovat inicialment per 
l'Ajuntament de Barcelona el 13 d'agost de 19/0, tot 
canviant-li el nom pel de plan del Sector Marítimo 
Oriental, i reduint el seu àmbit per tal d'evitar el 
trasllat d'un seguit de petites indústries, comerços i 
habitatges que afectaven 30.000 persones. 

Les asscKiacions de vévns del sector i els col·legis 
professionals posaren en marxa una gran campanya 
d'oposició popular al pla, en un moment històric en 
què el moment véinal es trobava molt fort i 
cohesionat, i van presentar 9.000 al·legacions com a 
resposta legal a l'Ajuntament, que, com era 
d'esperar, foren desestimades. L'any següent, el 
desembre de 1971, l'Ajuntament aprovà 
provisionalment el pla restant, aparcat a la comissió 
d'Urbanisme de Barcelona perquè en aquell temps 
s'iniciava la revisió del pla comarcal del 1953 i es 
considerà contraproduent la seva aprovació definiti
va. 

I com que no hi ha bé que per mal no vingui, 
gràcies al fet que el pla de la Ribera va avortar. 

l'Ajuntament democràtic i d'esquerres de Barcelona 
ha pogut bastir en el mateix indret, i sobre terrenys 
amb vocació i destí d'ús públic, el pla especial de la 
Vila Olímpica. I a la resta d'espai urbà fins al Besòs, 
acaba d'aprovar els criteris per a l'ordenació del 
front marítim del Poblenou, on l'Ajuntament, amb 
una política de connivència amb l'especulació 
privada dels grups multinacionals pròpia dels anys 
60, ha mantingut una forta pugna amb la Generalitat 
per tal d'incrementar l'edificabilitat prevista en el 
Pla General Metropolità, cosa que ha aconseguit. 

Pla General Metropolità (PGM) 
Pla d'ordenació urbanística de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Es va començar a redactar l'any 1969, 
com a revisió del pla comarcal de Barcelona del 
1953. El 1974 va sortir a informació pública i per 
l'abril del 1976 es va aprovar definitivament. El 
responsable fou Albert Serratosa, que va dimitir 
quan l'alcalde Masó es veié obligat a deixar el càrrec; 
i el director tècnic de l'equip redactor fou 
l'arquitecte Joan Anton íxilans Huguet, que en la 
transició política, durant l'alcaldia de Josep Maria 
Socias Humbert, fou delegat d'Urbanisme a 
l'Ajuntament de Barcelona i actualment és el 
director general d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 

El PGM és un dcxrument defensiu, bel·ligerant 
contra el tipus d'especulació de la Barcelona dels 
anys 70, extremadament detallat i contradictori en 
algunes de les seves determinacions. De fet, no 
s'entén com va poder sortir a la llum pública si no és 
per un descuit dels poders polítics d'aquella època. 
La redacció del pla s'havia fet en un cenacle sense 
cap poder, que va saber aprofitar l'entrada d'un nou 
alcalde, l'industrial Masó, per convèncer-lo que calia 
fer la reconversió urbanística de la ciutat, igual com 
s'estava fent en el sector industrial. Un cop exposat 
al públic, la defensa del PGM va dinamitzar ei 
moviment popular, que va assumir-la perquè el van 
veure com la darrera oportunitat per salvar la ciutat, 
mentre que els seus detractors van ser els polítics del 
moment. 

En els 15 anys de vigència, el PGM ha sofert un 
fort desenvolupament i moltes modificacions i 
canvis. Només a Barcelona s'han aprovat prop de 
400 plans i estudis, dels quals 36 son els PERl per 
ordenar els barris. De fet, en aquests anys s'han 
modificat aspectes molt importants; s'ha humanitzat 
el planejament, eliminant algunes obertures de vies 
que malmetien els barris tradicionals; s'han 
augmentat les zones verdes i equipaments, però al 
mateix temps ha començat a trontollar la lluita 
contra la densificació i el PGM ha demostrat que 
tenia poques defenses contra els nous especuladors, 
que només estan interessats pels usos rendibles, com 
oficines o comerços, en detriment del caràcter 
residencial de la ciutat. 

Tot i que han passat més de 15 anys des de la 
seva aprovació, el PGM encara és un document que 
assegura unes conquestes urbanístiques que són 
inqüestionables, és un pla de mínims. Es difi'cil 
parlar de la seva revisió, ja que, segurament, aquest 
és el darrer pla detallat de la ciutat consolidada, en 
la qual ara només tenen sentit planejaments que 
abastin temàtiques concretes. 

Plaça Catalunya 
Una de les zones de Barcelona que més obres ha 
patit; sempre hi ha alguna cosa o alh'a per fer-hi, i 
mai no s'acaba. Ens hem de felicitar per la 
remodelada vorera del cine Catalunya, que uneix les 
dues Rambles. També és nou el controvertit 
monument a Francesc Macià, que definitivament 
s'ha fet. I fins i tot ha fet obres ta vedette 
omnipresent de la plaça, el Corte Inglés, que va camí 
d'apoderar-se de tots els edificis de Ta zona. El c]ue 
no canvia, però, són els coloms i els records ciue, de 
tant en tant, deixen caure al cap d'alguna o algun 
distret vianant. 

Plaça Cerdà 
Mes que de placa, s hauria de panar de nus \iari 
amb un creuament de trànsit a dos nivells. Una 
traïció més a Ildefons Cerdà, l'urbanista que tant va 
fer per Barcelona i que si ara aixeques el cap 
s'espantaria, s'avergonviria, s'exclamaria. Al seu 
entorn està prevista la construcció d'una gran àrea 
d'oficines de 90.000 metres quadrats. De moment 
està en marxa el promocionat pel grup Hasa a l'antic 
solar de la Pirelli. 

Plaça Espanya 
Plaça ben dura amb un entorn que, tot i el positiu 
esforç realitzat amb la remodelació de la font central 
de Jujol, segueix tan desigual i horrorós com 
sempre. 1 aciuest efecte no ha estat pas millorat pel 
nou hotel edificat al solar de l'antiga comissaria i 
escola. 

Planificació familiar 
Pels anys 80 l'eslògan era un centre de plànning a cada 
barri dins la xarxa pública. No era una demanda 
excessiva, perquè els barris de Barcelona són molt 
grans i la tasca a fer era molt important. No hi havia 
res fet; caUa informar de mètodes anticonceptius; fer 
el seguiment dels problemes i dubtes que podien 
ocasionar; informar, parlar de sexualitat i, si calia, 
fer teràpia psicològica; apropar la sexualitat i els 
mecanismes per evitar embarassos no desitjats a la 
població jove; controls preventius del càncer 
ginecològic... I a més, es volia que tot això es fes 
donant el temps que calgués a cada visita, trencant 
el ritme ti'pic de la sanitat pública de visita-Uampec; 
donar una informació sense prejudicis, feminista. 
No, no era ima exigència fora de UCK. 

I van sorgir els centres de planificació, per la 
força i la pressió del moviment feminista, per la 
força i l'empenta de moltes dones i d'alguns homes 
també. Aquests centres eren de caire municipal, amb 
equips de treball molt implicats, molt motivats, i 
força relacionats amb el moviment feminista. 

Ara existeixen 11 centres de planificació familiar i 
un centre d'atenció exclusivament per a joves. 
Alguns són municipals i d'altres depenen de 
l'Institut Català de la Salut (ICS). A Barcelona, una 
ciutat amb quasi dos milions d'habitants, cau pel seu 
propi pes la clara mancança que suposa que només 
ni hagi aquests 11 centres. Fa molts anys c]ue no se'n 
creen de nous, que es manté, o fins i tot es redueix, 
el personal, i que no s'avança en la creació de ser\'eis 
de planificació familiar dins de les àrees bàsiques de 
la salut. 

Existeix una política sanitària contradictòria, 
perquè mentre per una banda es fan campemyes 
divulgatives de prevenció i s'anima la població 
femenina a fer-se controls mamaris i revisions 
ginecològiques, per l'altra no es posen els mitjans 
tècnics i humans per poder fer aquest seguiment. 

Els centres de planificació familiar estan 
col·lapsats, molts no agafen primeres visites i per 
tant no hi pot anar gent nova, i altres només agafen 
dones amb mètode contraceptiu que necessita 
control. La majoria aguanta una pressió assistencial 
que ultrapassa les bones intencions de dedicar a 
cada visita el temps que calgui, i el treball corre el 
perill de convertir-se en allò que es volia evitar: la 
visita ràpida, els cinc minuts i al carrer. 

A finals de 1992 encara és necessari reclamar una 
sanitat pública de ciualitat, que els nostres diners 
reverteixin en la millora de la qualitat de vida. 1 no 
hi ha dubte que en aquesta millora juguen un paper 
important la prevenció d'embarassos no desitjats, el 
gaudi d'una sexualitat a plaer, sense pors, i la 
prevenció de patologies malignes. Per tant, calen 
més centíes de planificació familiar, un a cada barri. 

Plàtans 
Els plàtans de Barcelona és el títol d'una magnífica 
novel·la de Víctor Mora publicada el 1972. Si ara 
l'autor en fes una segona part, de ben segur que el 
h'tol hauria de ser U's palmeres de Barcelona. 
Lamentablement a més potser hauran de ser 
substituïts forçosament perquè pateixen una 
malaltia que sembla incurable. 

Pluja 
Esdeveniment meteorològic, generalment no previst 
amb encert pels bruixots televisius de la nostra 
societat, que trastoca i atabala la vida dels tranquils 
ciutadans de Barcelona. D'altra banda, ha plogut 
molt des de 1929, l'any en què es va instal·lar el 
primer semàfor a la nostra ciutat. Segurament deu 
ser per això que quan plou, molts d'aquests artüugis 
deixen de funcionar. 

Poble Espanyol 
El Poble Espanyol i els xiringuitos del moll de la 
Fusta, el Tibidabo i Zeleste, han estat operacions 
beneïdes des de l'Ajuntament i de resultat força 
irregular, concebudes amb la intenció d'allunyar 
l'activitat noctàmbula de zones residencials, on 
sovintegen els habituals problemes entre la 
Barcelona que dorm de nit i la que s'hi diverteix. 

El funcionament del Poble Espanyol ha 
demostrat l'error de regalar un recinte públic a una 
entitat privada perquè ni basteixi un centre de 
diversió artificial, mentre l'Ajuntament es desentén 
del seu funcionament. Els aspectes cultl·irals del 
recinte s'han descurat, s'han tancat els dos museus i 
els patis andalús, cordovès i mallorquí s'han 
convertit en terrasses de restaurants, tancades a qui 
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^L'n/illament hi passeja. Les obres, en alguns casos, 
s'han fet sense llicencia. 

Iot això, i l'import cie l'entrada, han passat 
lactiira. HI públic familiar ja no hi \ a, els noctàmbuls 
no s'hi han xolcat perquè la relació qualitat-preu no 
es \eii ^ens clara. El mal tiincionament i el \'olum cie 
la inversió, 2.400 milions, han posat en dificultats 
financeres als propietaris, el grup hoteler Guitart i 
l'empresa japonesa Kadokav\a, que \'a comprar la 
participació d'iniciafises SA, i així l'Ajuntament va 
perdre el seu dret a \'eto. 

Poblenou 
Ha estat el barri més directament afectat per la 
transformació de la no\'a Barcelona, bàsicament per 
la construcció de la Ronda Litt)ral i cie la Vila 
Olímpica. 1 és l'únic barri que segueix patint 
remodelacions urbanístiques importants malgrat les 
\ aques magres post-olímpiques, segurament percjuè 
l'obertura cie la Diagonal i, sobretot, el pla del front 
marítim, són operacions a càrrec de grans 
immcíbiliàries i multinacionals de qui l'Ajuntament 
espera obtenir beneficis per pal·liar el greu dèficit 
olímpic. 

l'erò tots acjuests plans urbanístics, que afecten 
més del 50% del Poblenou sense uns criteris globals 
que contemplin les se\'es necessitats, estan 
pro\'ocant un procés cie substitució social cjue 
amenaça la se\'a identitat com a barri popular i 
treballador. El fet és, que la necessària remocielació 
d'un barri tradicionalment degradat s'està fent a 
costa de la gent c]ue sempre hi ha \'iscut, que n'ha 
patit les mancances i que ha lluitat per superar-les. 
L'ele\at preu de l'habitatge, l'especulació, la Vila 
Olímpica i el futur front marítim, concebuts com a 
zones residencials d'alt estànding, encariran la vida i 
impediran la renovació del teixit social fill del 
mateix barri. 

ün barri, el Polilenou, nascut amb la revolució 
industrial, amb una llarga i activa \'ida associativa i 
una icientitat i cohesit) social que el caracteritzen cie 
forma peculiar dins la ciutat. De fet, la rehabilitació i 
recuperació dels dos espais més emblemàtics ciel 
Poblenou, la Rambla i la Mar Bella, són fruit cie la 
lluita, l'empenta i el desig dels Neïns i veïnes, cie les 
associacions i de la coordinadora d'entitats. 

El primer, la Rambla, és fascinant i, fins i tot, 
impensable en un altre lloc que no fos Poblenou; 
tothom hi passeja, s'hi troba, hi juga, s'hi enamtira... 
El segon, la platja, representa el retorn de Barcelona 
cara al mar. Cal rect)rdar ciue el fantàstic parc del 
Mar, ciav ant de la Mar Bella, existeix gràcies a la 
pressió x'eïnal i que la campanya 'Volem ser 
consultats' \a obligar l'Ajuntament a soterrar part del 
cinturó ciel litoral; si no ara, enlloc de gespa, arbres i 
dunes lliscant al mar, hi hauria una autopista amb 
cotxes, fum i sorolls. 

I és C]ue Poblenou no és un barri tancat o 
exclusivista, és un barri amb memòria obrera i 
solidària que, ara que comença a veure superades 
\ elles precarietats, es resisteix al fet c|ue li imposin 
un tarannà que no és el seu. I aquest tarannà, obert a 
tota la ciutat, malgrat l'aluminosi, els carrers saturats 
cie camions o la manca d'equipaments, es manifesta 
en una convixència gairebé única entre els veins i el 
teixit industrial, o en una vida nocturna i una festa 
major de les més animades i populars de Barcelona. 
Ve^'^eu 'Front marítim' i 'Vila olímpica'. 

Pobres 
Segons la definició de la Comunitat Europea el 1975, 
són aquells "individus o famílies els recursos dels 
quals són tan dèbils que resulten exclosos del 
benestar mínim que es considera acceptable en 
l'Estat membre en el que viuen". La definició 
continua "s'entén per recursos els béns, rendes en 
diners, així com els serveis disponibles de caire 
públic i privat". Posteriorment la mateixa CE \'a 
determinar que pobresa "és disposar d'una renda 
inferior a la meitat de la renda mitjana de cada 
país". 

El mapa de la pobresa de Catalun\'a, elaborat per 
la Generalitat, dona\a l'anv 1986 aquestes ciacies 
absolutes: 760.000 persones es trobaven en situació 
cie pobresa, i 80.00() en situació de pobresa severa. 
Les dades ci'aquest inftírme no han estat 
posteriorment actualitzades. 

La nova Barcelona també té pobres. Un informe 
de Càritas cie Barcelona presentat el juny de Í992 
ofereix les dades següents: d'un total de 2.952 
famílies enquestades c|ue van demanar ajuda a 
Càritas el primer semestre de 1991, el bQ"A, té uns 
ingressos econòmics inferiors a 45.000 pessetes 
mensuals. Per al 25"o de famílies, les despeses de 
l'habitatge (lloguers, crèdits hipotecaris, etc) igualen 
o superen els seus ingressos mensuals. El M'/'o de les 
famílies viu en un habitatge sense llum elèctrica; el 
15"o no té aigua corrent. EÍs habitatges d'aquestes 
famílies no reuneixen, en el 86'.'o dels casos, les 
mínimes condicions exigibles. Al districte de Ciutat 
Nord hi ha barraques insalubres (Torre Baró, 
Vallbona) on viuen famílies senceres... 

Les famílies monoparentals (un .sol progenitor), 
on el cap de casa és normalment la dona, estan 
so\'int abocades a la pobresa. Sobretot quan es tracta 
de persones amb mínima o nul.la preparació laboral 
o a les quals l'atencicí dels fills, la manca de 
guarderies subvencionades, i la inflexibilitat dels 
noraris escurça sensiblement el ventall de feines. 

D'altra banda, el suport que reben de les 
diferents administracions és gairebé nul, excepció 
feta de la renda mínima d'inserció (45.000 pessetes 
per una mare amb dos fills) si compleixen un seguit 
de condicions. No obstant, es tracta d'una prestació 
de durada limitada. 

1 .a situació no és millor per als milers de jubilats 
que tenen pensions molt per .sota del considerat 
salari mínim (52.280 pessetes). A Barcelona hi ha 
6.499 ancians cjue només compten amb la pensió del 
FAS (24.935 pessetes mensuals), i un nombre 
indeterminat d'ancians cjue perceben una pensió no 
contributiwT (30.000 pessetes al mes). 

Aquest col.lectiu està encara molt llun\' d'arribar 
a la pensió mitjana c]ue cobren els pensionistes de 
l'estat espanyol (43.2(J0 pessetes mensuals), segons 
l'anuari estadístic del Instituto Nacional de Estadísti
ca (1990), la qual també està encara per .sota del 
salari mínim. 1 encara scm més rediíídes 
econòmicament moltes pensions de viduïtat i 
malaltia. 

A Barcelona, malauradament, hi ha molta 
pobresa amagada, i la imatge dels captaires o dels 
indigents que veiem pels carrers no és res més cjue 
la punta de l'iceberg. 

Porcioles, 
José Maria de 
Als seus 88 anys, el que 
va ser alcalde de 
Barcelona entre 1957 i 
1973 ha pogut viure la 
satisfacció de veure 
com la seva actuació ja 
no és criticada sinó que 
fins i tot és reivindicada 
com a antecedent de la 
ciutat del 92. Després 
d'uns anys de 
desaparició de la vida 
ciutadana, l'alcaldessa 
accidental. Mercè Sala, 
li va imposar la medalla 
commemoratixa del 
V intè ani\'ersari de la 
fundació del Museu 
Picasso, amb la 
presència del regidor 
de Cultura, Rafael 
Pracias. Porcioles \'a ser condecorat per ac]uells 
mateixos joves c|ue l'havien crucificat anys abans. 
Però l'hora de la rehabilitació encara no navia arribat. 
L'octubre de 1985, Pcírcioles va fer retirar un text que 
figurava en l'antologia de fotos Catalunya sota cl 
franquisme. Va amenaçar per carta al rector de la 
Universitat de Barcelona, Antoni Maria Badia i 
Margarit, amb una querella. El peu de foto deia: "La 
gestió de l'alcalde Josep Maria de Porcioles, que li 
va reportar un benefici d'uns 2.000 milions, va ser 
un exemple descarat d'impuls de l'especulació i del 
creixement urbà desordenat". El que es \a censurar 
\ a ser exactament els 2.000 milions. 

I^'hora dels reconeixements va començar el 16 
d'abril de 1990, c^uan un grup format pels 
principals empresaris de la ciutat li \'an retre 
homenatge i li van lliurar una simbòlica clau de la 
ciutat. El gran reconeixement públic va arribar 
amb la inauguració del túnel ue Vallvidrera, un 
ciels grans projectes porciolistes: Jordi Pujol va ser 
el primer polític que va creure que ja es podia dir 
en públic que les grans obres que es realitzaven a 
la ciutat seguien les línies programades per l'cx-
alcalde (reforma especulativa de la zona industrial 
del Poblenou, cinturons de ronda, recuperació de 
Montjuïc, túnels al Tibidabo, grans esdeveniments 
internacionals per impulsar les transformacions...). 
Porcioles va sortir finalment del seu silenci per 
assegurar que es considera pare de la Barcelona 
actual. Encara ciue, si l'hagués feta ell, el resultat 
hauria estat molt i molt pitjor. 

Port olímpic 
Port esportiu d'alt estànding que disposa de 743 
amarradors. La seva construcció, que ha costat 2.513 
milions de pessetes i ha anat a càrrec de Eomento de 
Construcciones y Contratas, forma part de 
l'operació urbanística de la Vila Olímpica del 
Poblenou. Té una superfície de deu hectàrees i s'hi 
han construït 110 locals comercials (restaurants, bars 
i tendes) que pretenen atreure algú més que els 
navegants. La rendibilitat econòmica va quedar 
garantida per l'alt preu dels amarradors, que es xan 
esgotar ben aviat pel boom dels esports nàutics i la 
dificultat d'accedir des de Barcelona a molts ports 
esportius existents. 

Port Vell 
Es tracta d'un dels espais que més costà de construir 
a la ciutat, que només s'aconseguí cie tancar-lo 
totalment el 1874 després de molts .segles d'intentar-
ho. Potser per això s'ha volgut sempre rendibilitzar-
lo al màxim, primer construint-hi excessives 
superfícies de molls, i ara reconvertint-les totes en 
solars per edificar. 

Els treballs que s'hi fan actualment són un 
exemple de com el disseny parcial pot intentar, 
inútilment, crear un mínim ordre ciuan la manca 
d'un projecte urbà de conjunt ha planificat el 
desordre. 

Fruit tardà de l'urbanisme desarrollista de l'estat, 
l'operació que el Port Autònom, depenent del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha 
endegat al Port Vell desdiu absolutament de tot el 
que s'ha fet a Barcelona durant el govern dels 
ajuntaments democràtics. Els compromisos amb el 
promotor i l'enlluernament derivat de la promesa de 
neteja ràpida i barata de la façana marítima de 
Ciutat Vella, són les explicacions més plausibles de 
la seva acceptació per part dels grups majoritaris del 

consell nuínicipal. 
En realitat, però, més que una operació de neteja 

t'S tracta d'un abocament d'artefactes arquitectònics 
c]ue crearan un paisatge banal i anàrquic davant de 
Montjuïc i el front marítim de la ciutat històrica. La 
conservació i consolidaciéi del moll d'Espanva i el 
seu reompliment d'edificis destinats a usos aliens a 
la situació específica i pri\'ilegiada ci'aquest lloc, és 
potser l'errtir més deplorable de tots, on les millors 
firmes d'arquitectes cauran prex'isiblement en el gest 
gratuït i inconvenient. 

Al Port Vell no nt)més s'ha perdut l'ocasió de 
recuperar la façana històrica de la ncistra ciutat, sini) 
c|ue es crea un antecedent perillós per a la resta cie 
ciutats portuàries de l'estat espanvol, i un model 
d'actuació per a la iniciativa ci'altres propietaris de 
latrimoni històric valuós. Si bé s'ha començat amb 
es parts més acceptables i ben resoltes, com ara el 
moll de la Barceloneta a càrrec dels serx'eis 
municipals, el panorama està canviant ràpidament. 
Acomiadeu-vos de \eure l'aigua: estarà encatifada 
de vaixells privats amarrats a la marina prevista. 

Un cop més, s'ha evitat una reflexió prcijectual 
seriosa sonre la nostra rica realitat cultural per 
adaptar de manera superficial uns models aliens 
molt més senzills, com els dels ports fluvials 
atlàntics. Un argument curiós per dur a terme 
aquesta cíperaciéi ha estat la necessitat d'animar els 
barris vells de la ciutat per a la seva rehabilitació. 
Vc^eu 'Barceloneta'. 

Postolimpjsme 
Segons l'alcalcie Maragall, és ei temps necessari per 
digerir la Barcelona olímpica. El seu optimisme li 
impedeix preveure possibles males digestions. 
L'Ajuntament necessitarà anys i panys per pagar el 
deute que ha contret. En aquests temps, la 
Generalitat i el govern central diran tuie ja han 
invertit massa, que ara toca esperar. Tot això 
coincidint amb la crisi econòmica, la pujada de 
l'impost de la renda (IRPF), la congelació salarial, 
l'impost sobre activitats econòmiques (lAE), la 
posada en marxa d'un nou cadastre, etc. 

En l'època del postolimpisme, per si encara hi 
havia algun dubte, totes les esperances es deixen en 
mans de la iniciativa privada i el seu capital. 
Desconeixem la factura que haurem de pagar, pt^rò 
tenim les nostres sospites. Un exemple: la 
construcció de l'auditori de música no es paralitzarà, 
tindrà els milions cjue li falten, i els PERI seguiran 
essent el parent pobre de la política municipal. Tant 
de bo ens equivoquem. 

Prat del Llobregat 
Municipi veí de Barcelona que veu en perill la sexa 
àrea protegida del delta del riu per l'amenaça 
d'ampliació cie diversos serveis públics, del port, de 
transpt^rt aeri i de via fèrria, i de sanejament. 

Preguntar 
Exposar un tema en forma d'interrogant per 
expressar un dubte. Ens preguntem quant van 
cobrar les empreses que van vendre els seus 
terrenys per fer-hi la Vila Olímpica. Falta una 
informació clara i transparent sobre aquest tema. I és 
a les empreses següents que fem la pregunta: Aigües 
de Barcelona, Catalana cie Gas, Crédito y Docks, 
Ferrer Internacional SA, Foret, Industrias Folch, 
Maquinista Terrestre y Marítima, Macosa, Motor 
Ibérica, Pau Soler, Titan, que són algunes de les 80 
més afectades. 

Prenafeta 
Grup empresarial de la família Prenafeta, nascut 
arran de l'empresa de curtits Tip>el, acusada de 
contaminar la conca del Besòs. Ha creat el hòlding 
Vilassar Tèxtil que participa a la companyia 
d'assegurances Iberia, amb el grup Bernat, al Poble 
Espanyol amb un 7"'», a Odissea 2000, de la qual 
finalment es va vendre la participació), i a la 
constructora Polizur, amb el grup Reyna, entre 
d'altres. Un membre de la família. Lluís Prenafeta, 
va ocupar la secretaria general de la Generalitat i va 
dimitir en ser acusat de desen\'olupar activitats 
empresarials. 

Prima inmobiliaria 
Ve^eu 'Empreses constructores i inniíobiliàries'. 

Procivesa 
Societat mixta amb participació: majoritària de 
l'Ajuntament que actua a la Barcelona vella. 

La coordinadora d'afectats, en un folletó 
publicat, explica que: durant els darrers tres anys, al 
voltant d'un miler de famílies i comerços s'han vist 
afectats pels foscos processos d'expropiació incoats 
per aquesta empresa i creu que durant els propers 
dos anys 4.000 famílies i comerços més podrien 
trobar-se en la mateixa situació. Si bé fins ara ha 
proporcionat habitatge alternaüu, continua explicant 
la coordinadora, només ho ha fet a una de cacfa dues 
famílies expropiades. La resta, o bé han optat per 
marxar, o bé han estat expulsades perquè, segons 
Procivesa, no tenien dret a un nou habitatge. En 
aquest darrer cas han estat compensades per una 
mísera indemnització, probablement més miserable 
com més necessitades n'estaven. Els èxits assolits 
l'han animat a deixar sense casa totes aquelles 
famílies que no pugin "acreditar com a mínim 10 
anys de residència". 
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Proverbi 
Dita popular que sintetitza expressivament una 
situació o una idea. Actl·ialment a la nostra ciutat 
està de rabiosa actualitat aquella que diu: "Qui paga 
mana". 

Pujol, Jordi 
L'extrema identificació entre persona i institució, 
tant en el cas de Pasqual Maragall i l'Ajuntament de 
Barcelona com en el de Jordi Pujol i la Generalitat de 
Catalunya, ha fet que els enfrontaments 
institucionals hagin pres forma d'hostilitat personal, 
o a l'inrevés. Com que tanto manta, monta tanto, el 
paper de Pujol davant la ciutat i l'Ajuntament de 
I3arcelona pot ser tractat perfectament a l'entrada 
Generalitat. 
Vegeu 'Generalitat'. 

Racisme 
És racisme tota forma d'agressió o discriminació de 
les persones pel color de la seva pell, cultura o país 
d'origen. El racisme es va començar a practicar de 
forma massiva per justificar la dominació i 
l'esclavatge que van exercir els blancs sobre d'altres 
grups humans, primer amb la colonització i després 
amb el comerç americà d'esclaus. 

Amb aquestes pràctiques van sorgir les doctrines 
racistes que tractaven de demostrar la superioritat 

f enètica dels blancs per damunt de la humanitat. La 
iologia moderna ha tirat per terra aquestes teories 

en demostrar que no existeixen diferències 
genètiques entre els diferents grups humans 
suficients per separar-los en races, i que les petites 
diferències que existeixen no permeten establir 
grups relacionats amb el color de la pell. 

Però si les doctrines biològiques racistes estan 
desprestigiades i en decliu, les pràctiques socials 
racistes es mantenen i fins i tot van en augment, 
especialment a Europa i a les seves grans 
concentracions urbanes. 

El racisme modern s'està manifestant en forma 
de rebuig als estrangers, que sovint tenen un altre 
color de pell i diferents costums culturals. Se'ls 
rebutja i discrimina perquè són diferents, i s'aprofita 
aquesta diferència i la seva molt sovint precària 
situació socio-econòmica per sobreexplotar-los o 
sotmetre'ls a condicions de vida inferiors. 

L'augment del racisme es basa en els problemes 
derisats de la crisi econòmica, en la mesura que 
s'escuU el més dèbil, l'immigrant, per culpabilitzar-
lo de situacions com la manca de treball. Algunes 
lleis, com la llei d'estrangeria vigent a l'estat 
espanyol, poden afavorir l'increment del racisme, 
perquè sotmeten a condicions profundament 
discriminatòries els estrangers que vénen a buscar 
treball. 

Per aturar el previsible augment del racisme a 
l'estat espanyol, aquests anys s'ha creat 
rt)rganització SOS Racisme, que treballa en 
col.Iaboració amb altres associacions de defensa dels 
drets humans, amb el moviment veïnal, sindicats i 
d'altres organitzacions. 

Rambles 
Antigament, arenys per on transcorrien les aigües 
fluvials, és a dir, rieres. Després es convertiren en 
espais recuperats per a l'ús dels vianants, anomenats 
també rambles. A la nostra ciutat en tenim exemples 
singulars que han esdevingut símbols emblemàtics 
de Ta nostra ciutat, com podrien ser les rambles de 
Barcelona, la rambla de Catalunya, la rambla del 
Poblenou... 

Eixos viaris que van des de muntanya fins al 
mar, les rambles han estat i són punts ue trobada 
entre ve'ines i veïns. El fet de ramblejar sempre ha 
estat sinònim de fer ciutat, és a dir, esdevenir 
ciutadans. Les rambles han esdevingut el cor de les 
diferents ciutats que engloba la ciutat de Barcelona. 

Mirant fredament la nova Barcelona podem 

descobrir ciue la nova fesomia de la ciutat ha 
comportat la millora d'antigues o el naixement de 
noves rambles. Aquest nou ramblejar ha esdevingut 
un símbol per la plena convivència entre veïns tot 
recuperant un llegat històric de la nostra ciutat. 
Espais plens de tristor i angoixa del ferotge 
urbanisme especulatiu dels darrers anys del 
franquisme han trencat el mur de la lletjor per 
esdevenir braços de comunicació veïnal. Malgrat tot, 
encara queden rambles per acabar i noves rambles 
per fer. 

-Enllaç de les Rambles. Actuació que ha 
aconseguit que la rambla de Canaletes s'uneixi amb 
la rambla de Catalunya, entre la Ronda Universitat i 
el carrer Pelai. La vorera lateral de la plaça de 
Catalunya s'ha ampliat, convertint-se en un passeig 
d'arbres que dóna continuïtat a l'eix peatonal més 
important de la ciutat però queda pendent el tram 
de la Gran Via. 

-Passeig de Josep Tarradellas. Significa el 
naixement d'una nova visió urbanística en el fet del 
passeig urbà. Cal destacar l'aprofitament de l'espai 
central de la nova rambla com a zona verda. 

-Passeig de Sant Joan. Ha quedat frustrada la 
possibilitat de convertir aquest passeig, des del seu 
començament fins al final, en un sol passeig central. 
És l'esperit de la rambla fet a trossos. 

-Rambla de Prim. Recuperació i notable millora 
d'un carrer fins fa poc encara per asfaltar. Aquest 
nou paisatge urbà és un nexe d'unió entre alguns 
dels barris que cor\figuren el districte de Sant Martí. 
Cal destacar també 1 acondicionament dels eixos 
centrals del nou passeig com a espais verds i lúdics. 

-Rambla del Poblenou. Un nou aire per un barri 
trencat per la febre olímpica. Malgrat que la seva 
Temodelació es fruit de la pressió i del projecte dels 
veins, i que el seu entranyable sentit relativitza les 
crítiques, els mals acabats i un terra brut són la nota 
negativa aportada pel districte. Ara falta la segona 
part de la remodelació, que hauria de suposar la 
peatonalització un cop oberts els nous carrers i el 
cinturó. 

-Rambla de Sant Andreu. Un punt mort i sense 
sortida. El que antigament era la rambla de Sant 
Andreu, usurpada per les urpes ferotges de 
l'urbanisme caníbal de l'alcalde Porcioles, encara 
està per refer. S'ha construït un tram de rambla al 
passeig Onze de Setembre, però la seva no 
continuació al passeig de Fabra i Puig, l'ex-rambla 
de Sant Andreu, promesa per l'alcalde Maragall 
quan estiguessin enllestits els cinturons, és la 
vergonya i el pedaç de la nova ciutat. 

-Rambla Gaudí. Un carrer transformat en 
rambla. L'antiga avinguda Gaudí s'ha convertit en 
un nou espai comunitari. La nova rambla ofereix als 
véins de la Sagrada Família la possibilitat d'aprofitar 
un nou equipament d'esbarjo i de passeig. 

Referèndum 
Mecanisme de consulta popular a través del qual es 
pot opinar de temes importants. La Federació 
d'Associacions de Veins de Barcelona (FAVB) fa 
temps que reclama la celebració d'un referèndum 
sobre la restricció de l'ús irracional del cotxe al 
centre de la ciutat de Barcelona. Durant els Jocs 
Olímpics es va limitar l'ús del cotxe a certes zones, i 
es van declarar d'ús exclusiu per al transport públic 
i olímpic diversos carrils de les vies urbanes més 
importants. Un referèndum permetria a les nostres 
indecises autoritats restringir el tràfic i l'ús del cotxe 
durant tot l'any. 

Renfe 
L'antiga aspiració de Barcelona de veure's alliberada 
de les vies de tren s'ha aconseguit parcialment amb 
l'excusa dels Jocs Olímpics. 

El 1983 l'Ajuntament, davant la possible 
nominació olímpica de la ciutat, va demanar a Renfe 
que desmantelles el tram entre l'estació de França i 
la plaça de les Glòries, i que soterrés parcialment la 
línia 1 que passava pel front marítim del Poblenou, 

entre l'estació de França i el ramal del Besòs. 
El conveni signat ei 1989 va donar la volta a tots 

aquests objectius, de manera que l'alcalde Maragall 
ha acabat tent tot el contrari del que va proposar de 
bon principi. Tot i que el 1986 Renfe ja havia 
adjudicat obres per un valor de 600 milions de 
pessetes per soterrar la línia marítima, ai final s'ha 
desmantellat aquesta i s'ha soterrat a mitges el tram 
de les Glòries . 

Si, com suposem, l'Ajuntament tenia una 
proposta molt ben meditada, la millor per a la ciutat, 
per què li va donar la volta? Quins interessos han 
prevalgut? La falta d'informació impedeix 
respondre aquests interrogants. 

El representant de Renfe durant el primer 
període de negociacions va ser Ramon Boixadós, 
que després va abandonar la companyia ferroviària i 
va acabar treballant per a l'alcalde. El conveni de 
1989 el va signar l'aleshores president de Renfe, 
Juliàn García Valverde, que més tard dimitiria de 
ministre de sanitat per un afer d'especulació de 
terrenys feta per Renfe sota el seu mandat. 

Les obres del soterrament parcial al tram de les 
Glòries han suposat importants complicacions per al 
projecte del nus de les Glòries, amb constants 
augments del pressupost inicial, i han deixat el 
veïnat de l'entorn en unes condicions de vida 
deplorables. 

Paral·lelament, la barrera de ferro que separava 
el Poblenou del mar ha estat suprimida (i 
reemplaçada pel Cinturó Litoral, només cobert en 
part): s'han aixecat 4,5 quilòmetres de vies. Amb 
aquesta actuació la ciutat ha recuperat 400.000 
metres quadrats de sòl, que majoritàriament han 
estat ocupats pel cinturó i la Vila Olímpica, i no seria 
d'estranyar que amb els metres quadrats sobrants 
s'especiili en el marc del pla del front marítim per 
rebaixar el deute municipal. 

La mateixa operació na reconvertit l'estació de 
França per a ús exclusiu de trens de llarg recorregut. 
En canvi, no ha vist la llum l'hotel de luxe projectat a 
l'antic solar de l'estació de rcidalies perquè l'àrea 
d'Urbanisme de la Generalitat va retallar el volum 
de construcció permès. Martínez Fraile, avui un alt 
càrrec de Renfe i un dels pocs regidors que ha deixat 
plantat Maragall, es queixava pel fet que 
l'Ajuntament signava tractes el compliment dels 
quals no depenia d'ell. 

Per altra banda, Renfe ha millorat l'estació de la 
Sagrera, a l'entorn de la qual es construirà l'estació 
del tren d'alta velocitat que ha d'arribar a Barcelona 
el 2002. A l'estació de Sants ha construït un hotel, i a 
Sant Andreu una nau per al Talgo. L'ampliació del 
ramal del Besòs i la construció d'un pont subterrani 
han estat altres obres importants. 

Tot això ha suposat molts milions de pessetes 
d'inversions, que de ben segur superen els 8.451 
previstos el 1987. 

Renfe-Meridiana 
Important lot de sòl lliure (32 hectàrees) al districte 
de Nou Barris. Des de principis de segle hi havia 
unes instal.lacions ferroviàries, que van ser 
enderrocades el 1978. Com a conseqüència d'això, 
aquest mateix any es va crear precipitadament la 
coordinadora de barris (Nou Barris i Sant Andreu) 
amb l'objectiu de defensar els terrenys i aconseguir 
que s'hi construïssin equipaments. iJesprés de molts 
anys de reunions, treballs i mobilitzacions es va 
aconseguir que els terrenys passessin a ser propietat 
municipal. 

Recentment s'ha inaugurat el complex esportiu 
de Can Dragó, una realitat que es va començar a 
gestar el 1985 quan la coordinadora d'associacions 
de veïns de Nou Barris va fer un estudi sobre el 
dèficit d'instal.lacions esportives al barri, que va ser 
entregat al regidor Enric Truhó. El Periòdica de 
Catalunya del 8 de maig de 1985 informava que, 
respecte als terrenys de Renfe-Meridiana, els veins 
"sol.liciten que es construeixi una pista d'atletisme 
(enlloc de pistes de tennis), una piscina, un 
polisportiu cobert i un camp de futbol". 
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Renfe-Meridiana és també una de les àrees de 
nova centralitat dissenyades per l'Ajuntament de 
Barcelona. Queden encara pendents ci'urbanitzar un 
nombre important d'hectàrees, i tot el contrari que 
amb el complex de Can Dragó, ara no es tenen en 
compte les rei\'indicacions veïnals. 

L'administració va rebutjar la proposta de 
mantenir els horts i les masies amb la seva activitat 
agrícola. Els \ eïns defensaven que es mantinguessin 
uns senyals d'identitat; semblava important deixar 
constància del que havien estat els nostres barris. A 
més a més, els conreus podien servir d'instruments 
pedagògics a les escoles del districte. La resposta va 
ser cjue els \'eïns eren uns utòpics. 

LI 1990 les associacions de veïns de Nou Barris i 
Sant Andreu, juntament amb la FAVB, van impug
nar la venda cíe 90.000 metres quadrats dels terrenys 
de Renfe-Meridiana per un grapat de milions. Havia 
costat massa esforços defensar uns terrenys lliures, 
dels quals la ciutat en té un gran dèficit, com per 
deixar que els privatitzessin. Les impugnacions van 
tenir un èxit parcial: no es van vendre els terrenys, 
però a canvi dels diners que l'Ajuntament 
necessitava, es \'an cedir per 50 anys (mia 
pri\'atització parcial), després dels quals tomarien a 
ser propietat municipal. 

Ara les associacions de veïns estan en desacord 
amb l'ús que es donarà als solars (oficines, hotel i 
centre comercial), perquè ignora els importants 
dèficits que hi ha a Nou Barris i Sant Andreu. 

Residus urbans 
Els residus urbans produïts a raó de 1.200 grams per 
persona i dia augmenten progressivament a causa 
dels envasos i embalatges i a la menor vida útil dels 
productes de consum. El seu tractament suposa un 
greu problema que s'ha volgut exportar a 
comarques menys industrialitzades de l'entorn de 
Barcelona. 

La incineradora de Sant Adrià, obsoleta 
tecnològicament, no reuneix les mínimes condicions 
legals (filtres escassos i incineració per sota de la 
temperatura mínima), augmentant d'aquesta 
manera l'impacte ecològic que ja de per si representa 
una incineradora. Unes instal.lacions que, a més, 
avui estan qüestionades arreu d'Europa pel seu 
caràcter altament contaminant i perquè s'ha 
demostrat que l'energia que amb elles es recupera 
està molt per sota de l'eficiència del reciclatge, a part 
del malbaratament de matèries primeres que 
suposa. 

L'abocador del Garraf, que s'havia de tancar el 
1999 per sobresaturació, s'ha decidit mantenir obert 
durant 11 anys més. I no parlem de la planta de 
tractament de Gavà-Vüadecans, que ha resultat un 
fracàs per la seva concepció finalista i gegantina de 
la recuperació. Aquesta concepció provoca una mala 
qualitat del compost produït (alt índex de metalls 
pesants i molts trossos de vidre i altres partícules) 
que el fan difi'cil de comercialitzar, i a la vegada uns 
nivells de recuperació molt baixos (7"/!)), de manera 
que les deixalles que passen per la planta van a 
parar la majoria de vegades a l'abocador o a la 
incineradora. 

La recollida de medicaments que fan algunes 
farmàcies sense corresponsabilització de 
l'Ajuntament acaba, en el millor dels casos, amb un 
tractament com a residu hospitalari. No s'ha resolt 
tampoc el problema de les piles, tot i que existeix 
una petita planta experimental a Sant Adrià. El 
reciclatge ae cartró i de paper resulta deficitari. 

D'altra banda, la campanya Brossa neta és una 
veritable enganyifa per als ciutadans que s'esforcen 
a separar les escombraries: les deixalles de tots els 
contenidors (excepte les d'un petit sector del barri 
de Sants) van a parar, barrejades, al mateix llcx:. 
Darrera d'això, el lobby ERRA (multinacionals de 
l'envasat i l'embalatge) vol convèncer els ciutadans 
cjue els seus productes són ecològics. Cal destacar el 
ciisbarat que suposa qualificar -per oposició- de 
brossa bruta la matèria orgànica, que és precisament 
la més fàcilment recuperable. Això és especialment 
greu quan la campanya Brossa neta pretén posar a 

prova la resposta dels veïns i encarrilar els seus 
hàbits pel que fa als residus urbans. 

Diferents entitats ecologistes, \ einals i sindicals 
han fet una petició d'audiència pública sota el títol 
de Barcelona estalvia energia, on sol.licitaran 
diverses mides concretès7~~^~ -

Reyna, Grup 
Vegeu 'Empreses constructores i itivnobilinries'. 

Roldàn, Santiago 
President i conseller-delegat del Holding Olímpic 
(HOLSA) des de 1989. Nascut a Àvila, encara que 
sevillà d'adopció, és catedràtic d'Economia. Durant 
sis anys va ser rector de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander. Als anys 70 fou 
degà de la facuftat d'Econòmiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, on Narcís Serra i Pasqual 
Maragall també donaven classes. El seu 
nomenament per dirigir les empreses que havien de 
dur a terme la tiansformació urbanística de la ciutat 
va ser rebut a Barcelona molt críticament, i de 
seguida se'l va batejar com l'home de Madrid. Les 
seves excel.lents relacions amb l'alcalde i el 
vicepresident del Govern, perquè va participar en la 
fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya, i el 
seu tarannà discret i dialogant l'han allunyat de les 
agres disputes polítiques i urbanístiques dels darrers 
anys, i ha aconseguit passar desapercebut tot i la 
importància del seu càrrec. 

Ronda de Dalt 
Coneguda també com a segon cinturó, ha estat 
construïda pel Holding Ohrnpic (HOLSA) en 
conveni amb la Generalitat. Té 31 quilòmetres, que 
s'estenen des del Prat de Llobregat fins a Montgat, i 
una capacitat de 140.000 vehicles diaris. Enllaça amb 
l'autovia de Castelldefels, l'autopista Tarragona-
Lleida, el túnel de Vallvidrera, i les autopistes de 
Sabadell, Mataró i Girona. 
Vegeu 'Cinturons' i 'Xarxa viària'. 

Ronda del Mig 
La inacabada. No ha estat objectiu olímpic. 

Ronda Litoral 
El cinturó del litoral ha estat construït per HOLSA 
en conveni amb el Ministerio de Obras Públicas. Té 
una longitud de 24,5 quilòmetres, i recorre el front 
marítim de la ciutat, entre els rius Besòs i Llobregat. 
La seva capacitat màxima és de 90.000 vehicles 
diaris. Enllaça amb les autopistes de Tarragona-
Lleida, Matarcí, Girona i Sabadell, l'autovia de 
Castelldefels i la Ronda de Dalt. 
Vegeu 'Cinturons' i 'Xarxa viària'. 

Rosa, Javier de la 
Barcelona 1947. Prototipus de l'empresari 
especulatiu del moment. Després de dirigir la fallida 
Banca Garriga i Nogués, es convertí' en el 
representant a l'estat espanyol del grup kuwaitíà 
KIO, protagonitzant les operacions financeres més 
espectaculars del país. Els beneficis obtinguts en 
aquestes operacions li van permetre crear el seu 
propi grup, separant-se de KlO-Torras quan la 
situació era compromesa. Ha creat el grup Grand 
Tibidabo que, conjuntament amb activitats 
financeres, controla el parc d'atíaccions Tibidabo, i 
té importants partícipacions a la Marina del Port 
VeU i Tele 5. 

Una de les seves últímes operacions ha estat la 
partícipació al projecte del parc Busch a Salou, on ha 
actuat aliat amb la Generalitat de Catalunya, que 
temia el fracàs d'un projecte en el que, no se sap 
massa, hi havia depositades grans esperances. 
Més d'un analista tem que aquest sigui un nou 
capítol d'una trajectòria de dubtoses operacions 
financeres. 

SABA (S.A. Barcelonesa de 
Aparcamientos) 
Concessionària dels aparcaments del centre de la 
ciutat. Els seus socis principals són el Banc de 
Santander (30%), Enric Gabarró Samsó i la família 
Mas Sardà. Participa a Procivesa. Ha obtingut noves 
concessions a la plaça de la Catedral i a YUta d'or de 
la Diagonal. 

Sagrada Família 
Obra eterna que ha deixat passar de Uarg la seva 
última (?) oportunitat: no va ser declarada objectiu 
olímpic. El temple expiatori romandrà inacabat i 
donarà peu periòdicament a les corresponents 
polèmiques. 

Samaranch, 
JuanAntonio 
Fa un quart de segle 
Juan Antonio 
Samaranch aconseguia 
dues fites: el 4 
d'octubre de 1967 
lliurava un barri nou 
de trinca a l'alcalde de 
Barcelona, José Maria 
de Porcioles, el de 
Ciutat Meridiana, i l ' i l 
-tot just una setmana 
més tard- sortía escollit 
com a procurador pel 
terç familiar a les Corts 
franquistes. 

Per les festes de la 
Mercè d'enguany, 
aquell Samaranch que 
assegurava que no 
concebia Espanya amb 
cap alfre futur que el 
Movimiento, o sigui el partit linic del franquisme, ha 
llegit el pregó de la ciutat, cridat per l'alcalde 
socialista Pasqual Maragall. Els Jocs Olímpics han fet 
el miracle. 

De Ciutat Meridiana, la gent se'n va. Hi ha pisos 
buits i tot i que alguns dels equipaments promesos 
per l'empresa que el va consfruir ja són ara fets, 
gràcies als nous temps demòcrates, la seva difícil 
accessibilitat el fa poc afractíu. Juan Antonio 
Samaranch va ser el president de l'empresa Urbani-
zaciones Torre Baró, cjue va consfruir aquest barri 
menfre ell era diputat provincial i delegat nacional 
d'Esports, però que se sàpiga no ha tomat mai a 
Ciutat Meridiana. Conten les llegendes que un dia 
de fa pocs mesos, eren plegats en una reunió 
Samaranch i Maragall, i aquest, en acomiadar-se, no 
es va poder estar de dir: "Me'n vaig a Ciutat Meri
diana, que hi visc aquests dies. Vols venir?" 
Segurament, en Maragall, que és un socialista 
educat, no hi va afegir això de "vols venir?", però 
queda bé a l'anècdota. 

No sé que s'hagin organitzat festes per celebrar 
acjuest 25è aniversari, però si les fan, caldria que 
convidessin el senyor Samaranch per ensenyar-li les 
escoles, els jardins i el polisportíu que ell va 
prometre però no va fer. Tanmateix, un té la 
impressió que al president del Comitè Olímpic 
Internacional no li plau celebrar segons quins 
aniversaris: les noces d'argent del seu càrrec de 
procurador i les del naixement oficial d'un dels 
barris més joves i mal girbats de Barcelona no deuen 
figurar enfre els que li agraden de recordar. 

En Maragall va dir, tot referint-se a Samaranch, 

^
ue d'un home compten el seu present i el seu futur. 
)eu ser una afirmació si més no discutíble, quan a 

dues persones tan diferents com Kurt Waldheim i 
Joan Gomis, ex-president d'Àustria i conseller de 
Governació respectívament, els refreien aquest 
passat que, en canvi, a Samaranch se li ha d'amagar. 

Un home és el que és, amb tot a sobre: passat. 
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present i futur. Quan nt) l'acaba d'assumir, podrà 
arribar dalt de tot, però difícilment convencerà. 
Samaranch, per molts de nosaltres, seguirà essent, a 
més de president del COI, el que també és: un 
franquista recon\'ertit i un especulador convicte. 

Sanahuja, Roman 
Hàbil especulador immobiliari. Va començar els 
seus negocis en plena dictadura, amb l'ajuda del 
governador civil Correa Veglison. Fill d'una família 
de grans negociants, un dels seus germans, el més 
petit, va ser protagonista d'un afer en descobrir-se 
que tenia un escorxador il.legal d'ases. 

Va construir milers d'habitatges al barri del Turó 
de la Peira i a d'altres zones de la seva estimada 
ciutat (les Corts, Porta, etc). Va utilitzar el ciment 
aluminós i innombrables materials de pèssima 
qualitat i en quantitats insuficients. 

Eren anys de grans onades d'immigrants que 
construïen les seves pròpies barraques. El Congrés 
Eucarístic Internacional de 1953 va exigir a la ciutat 

aue suavitzés les seves realitats, i que donés, en 
efinitiva, una bona imatge. Roman Sanahuja, com a 

bon catòlic, va col·laborar intensament en la tasca. 
Estava convençut que Déu li ho pagaria. 

Construïa en zones verdes, i sempre aconseguia 
ciue l'Excel·lentíssim Ajuntament hi col·laborés 
desinteressadament. Per tal d'eludir 
responsabilitats, creava i tancava empreses amb 
gran facilitat: Cosossa, Dicosa, Ivocosa, Urbinsa, 
Edissa, Inmobiliaria Sanahuja S.A. L'Associació de 
Veïns del Turó de la Peira va mantenir amb ell un 
llarg pols, i l'aluminosi va ser la guinda que va 
coronar l'enorme pastís. 

Tot i ser molt ric, Sanahuja segueix treballant. 
Actualment, i al solar que va ocupar l'anhga sala de 
ball Bikini, Inverteix 30.000 milions, amb l'ajuda del 
"germà" suís, per aixecar als seus 56.000 metres 
quadrats un complex hoteler cridat a acollir la 
super-élite de l'Europa de Maastricht. Aquesta 
operació ha tingut la benevolent col·laboració de 
l'Ajujitament de la ciutat. Roman Sanahuja és la 
poma podrida d'un arbre d'or. 

Seguretat vial 
Hi ha accidents de circulació a cada cantcmada de la 
ciutat. S'escolten frenades a totes hores, i veiem al 
terra vidres trencats cada pocs metres. Tot això, per 
haver deixat que el cotxe i la moto s'apc^deressin de 
la ciutat. 

Cada any podem comptar un centenar de morts i 
aproximadament 15.000 ferits a causa de la 
circulació de Barcelona. A les noves rondes, els 
primers mesos han tingut una nodrida collita 
d'accidents de la crrcuiació. Més tràfic i més vies de 
velocitat ens donaran segurament també més 
accidents i més víctimes. 

El número de peatons ferits pel tiàfic de Barcelo
na s'ha mantingut gairebé estable durant les últimes 
dècades, però ha augmentat de forma alarmant el 
nombre de cctnductors de cotxe i moto ferits. Així, si 
volem fer alguna cosa per tenir menys desgràcies en 
el tràfic de la ciutat, cal controlar tant el nombre de 
vehicles a motor cjue es mouen per la ciutat com el 
comportament sovint indisciplinat dels conductors. 

Per disciplina no s'ha d'interpretar únicament el 
cotxe mal aparcat (ciue aquest no causa accidents), 
però sí el \'ehicle i el contnictor que no compleixen 
les regles de respecte enx'ers els altres. Cal respectar 
els semàfors, els stops, els pasos de peatons... una 
manera cTaconseguir-ht) és fer que la velocitat als 
carrers sigui menor. D'aquesta manera el conductor 
tindrà molt més temps per veure el que passa, 
reaccionar i ex'itar els accidents. 

Però una cosa és el comportament del conductor, 
que cal millorar, i una altra les condicions que 
ofereix l'espai públic per poder conduir 
prudentment. FJs carrers han de tenir un aspecte de 
ciutat, que constantment recordi al conductor que 
aquí no es p(-)t córrer. Això requereix un seguit de 
t-an\;is en l'aspecte dels carrers i les sexes seccions. 

Es molt important respectar els límits de 
velocitat: 50 quilòmetres/hora a l'àrea metropolita
na i SO km/h a les rondes. Si els ctmductors 
poguessin acostumar-se a a no circular a més de 80 
també a les autopistes d'accés a la ciutat (autopista 
de Mataró a Badalona, A-2 a Sant Just, i Gran Via a 
l'Hospitalet), es guanyaria força en seguretat vial. 

Semàfors 
Des que el 1968 es \'a instal·lar el primer sistema de 
control centralitzat dels semàfors a Barcelona, s'ha 
realitzat un esforç important per renovar aquest 
sistema, de manera que s'hi han Incorporat 
contínuament les darreres peces elaborades. 
D'aquesta manera, el sistema de regulació 
semafòrica de Barcelona es troba entre els més 
actualitzats del mcm pel que fa a l'electiònica i a les 
pcíssibilitats de reacció en funció de la demanda del 
trànsit. 

En un sistema de més de mil instal·lacions 
semafòriques és bàsic un esforç diari de renovació 
dels paràmetres que dirigeixen cada instal·lació local 
i la relació entre elles, és a dir, els paràmetres de 
coordmació entre els semàfors; cal un manteniment 
continu. 

La disminució de la velocitat màxima a les zones 
urbanes també exigeix una revisió de les 
coordinacions de la majoria de cruïlles. En molts 
casos, es dóna el fet que circulant a 50 quilòmeties/ 
hora, un semàfor es posa vermell quan ens apropem 
a ell, però si avancem a 60 o 65 km/h es pot passar. 
Aquesta situació incita molts conductors a circular a 
velocitats més elevades que les recomanades. 

En lloc de seguir una estratègia del control 
semafòric per aconseguir fer circular el màxim 
nombre de x'ehicles per la ciutat, es pot utilitzar una 
estratègia d'evitar excessos de velocitat, prioritzar la 
marxa dels autobusos i dels vianants, i utílitzar 
criteris de màxima seguretat viària. 

Serra, Narcís 
Eill de família burgesa, 
va néixer el 30 de maig 
de 1943. Economista i 
gran afeccionat al 
piano, va ser el primer 
alcalde democràtic de 
Barcelona després del 
franquisme. De la seva 
època d'alcalde, més 
d'un dirigent veïnal 
recorda que en acabar 
les seves reunions 
"teníem la temptació 
de dir-li: què li dec? 
Sempre donava lliçons 
magistrals". 

El febrer de 1981 va 
declarar a El Mundo 
Deportivo que "un 
país que té dos 
milions d'aturats 
necessita il·lusions... 
els Jocs Olímpics 
poden estar en aquesta direcció". Impulsor de la 
candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics de 1992, 
a finals de 1982 és nomenat ministre de Defensa, 
reforma l'exèrcit, catapulta els insubmissos, treballa 
amb energia per donar la volta a l'eslògan OTAN, 
d'entrada no, i, com a premi als seus esforços, el 
1991 rep la vice-presidencia del govern espanyol. 

Abans de l'arribada de la demc:)cràcia, però, 
juntament amb Miquel Roca i Jaume Solé va muntar 
un despatx de consulta que es va posar de moda i 
cotitzava molt alt els seus treballs. Van arribar a 
cobrar un milió dels d'aleshores per un estudi 
encarregat pel ministie franquista cie l'habitatge, 
Vicente Mortes. Al seu despatx col·laboraren 
nombrosos joves llicenciats. 

Des d'aquesta plataforma es va impulsar 
l'impopular Pla de la Ribera. Duran Parell ha 
reconegut que va tenir una "sorpresa majúscula 
quan em venen a veure dos joves molt coneguts de 
l'esquerra per proposar-me un tema tabú. Em vaig 
quedar de pedra." Serra donava suport a un pla 

aue, pocs mesos abans, el moviment veïnal havia 
enunciat com una gran operació especulativa i que 

la lluita d'amplis sectors socials i ciutadans va 
paralitzar, encara que després hagi tomat a 
aparèixer i s'hagi fet realitat. 

Serratosa, Albert 
Nascut a Barcelona el 1927. Doctor enginyer de 
camins, canals i ports. El 1957 va ingressar com a 
funcionari a l'Ajuntament de Barcelona. El 1969 va 
ser nomenat director tècnic de la revisió del Pla 
Comarcal. Comparteix amb Joan Antoni Solans la 
paternitat del Pla General Metropolità (PGM) del 
1976, malgrat que un aiiy abans de ser aprovat va 
ser cessat. Actualment és responsable de l'elaboració 
del nou pla metropolità. 

Als seus 65 anys va declarar a La Vanguardia: 
"Em sembla excessiu dir que sóc el pare dels 
cinturons... A Barcelona es va poder començar a 
treballar el dia després de la nominació olímpica 
perquè el seu traçat estava decidit des de feia anys. 
Reivindico una part de l'èxit de la transformació de 
Barcelona per als que vam elaborar la primera 
proposta del PGM de 1976" 

Serveis Funeraris 
La nova Barcelona postolímpica es caracteritza pei' 
ser cada cop més cara, i un dels serveis més ditícils 
de pagar és el de l'Institut Municipal de Serx'eis 
Funeraris. Deuen pensar que un cop morts ja no 
podrem adonar-iK>s de si l'enterrament val o deixa 
de N'aler. 

Sida 
En el combat contra la sida, l'any 1992 no ha pas 
estat un any gaire olímpic perquè el mal ha 
continuat fent els seus estialls, i de forma creixent. 
Pel que fa a la ciutat de Barcelona, 8 de cada 1.000 
habitants estan malalts. Afecta sobretot els homes, 
en proporció de 5 homes per 1 dona. El districte més 
afectat és Ciutat Vella, amb 27 de cada 10.000 
persones, encara que ja està estès a tots els districtes. 

Pel que fa al tractament dels afectats, hi ha hagut 
una certa millora, ja que ara els hospitals no es 
treuen tan ràpidament de sobre els sidòtics en estat 
.greu. A més, el programa Vida als Anys del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat 
comença a fer-se càrrec d'alguns afectats en estat 
terminal, i així s'evita que hagin de morir sols i 
abandonats com era el cas de molts d'ells fins ara. 

També algú té una certa esperança que algun dia 
es faci un centre on atendre els afectats en fase 
avançada de la malaltia (si mai es fa, suposo que es 
tindrà en compte que sovint la sida afecta una 
parella i que convé molt no separar-los perquè es 
puguin ajudar moralment mútuament). 

El problema més gran, però, resideix en la 
prevenció. De cara a això, cal tenir molt present que 
un dels elements més importants de contagi el 
constitueix el col·lectiu de drogaaddictes que usa 
xeringues i agulles infectades. l'erquè, a part de ser 

el col·lectiu amb un percentage de casos més elevat, 
propaga el contagi per l'ús de material infectat, però 
tamaé a través de les relacions sexuals i, cosa que 
potser és més lamentable, pel pas de mare a fill en 
les relacions perinatals. 

Per mitigar aquests efectes es comença a aplicar 
una política de disminucit) de prejudicis, que 
consisteix a proporcionar als toxicòmans xeringues 
asèptiques i programes de manteniment amb 
metadona. Però són pal.liatíus insuficients. Mentre 
no hi hagi una legalització de les drogues (encara 
que sigui més o menys encoberta, com en algunes 
regions d'Europa) l'acció preventiva serà molt 

Solans, 
Joan Anton 
Al gairebé perpetu 
director general 
d'Urbanisme de la 
conselleria 
d'Arquitectura i 
Habitatge de la 
Generalitat de 
Catalunya, se 
l'anomena irònicament 
l'aparellador municipal 
de Catalunya. 

Amb una memòria 
d'elefant i una infatiga
ble curiositat per 
recórrer els racons més 
desconeguts, deixa 
sempre bcx:abadats a 
tots els equips 
municipals, tècnics i 
polítics, a l'hora de 
discutir els plans 
urbanístics dels pobles 
més allunyats, pel 
nombre de detalls i coneixements que aporta a la 
discussió. Alguns saben, però, que sempre dedica 
una estona, abans de les reunions, a passejar pel lloc 
en estudi per retenir els detalls amb què després 
enlluernarà el consistori. 

A principis dels anys 70, com a funcionari de la 
Corporació Metiopolitana de Barcelona CMB, fou 
responsable de la revisió del pla comarcal del 1953, 
primer sota la direcció d'Albert Serratosa, i quan 
aquest fou cessat, com a cap de l'equip. Dirigí doncs 
l'elaboració de la polèmica versió del Pla General 
Metropolità de Barcelona que es va presentar el 
1976. Deixà la CMB per assumir el càrrec de delegat 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i 
posteriorment fou nomenat director general 
d'Urbanisme de la conselleria d'Arquitectura i 
Habitatge. 

Els que el coneixen saben que va estar molt 
content quan fou dissolta la seu del seu antic lloc de 
treball, la CMB, perquè així des del seu càrrec 
passava a dirigir l'urbanisme de tot Catalunya, 
perquè els ajuntaments catalans majors de 50.000 
nabitants, a diferència del que passa a les altres 
ct)munitats autònomes, necessiten l'aprovació de la 
seva direcció general per executar qualsevol pla. 
Actualment Joan Antoni Solans té el privilegi de 
controlar tots els plans urbanístics, i en concret els 
que afecten Barcelona. I si bé moltes associacions de 
veïns i ciutadans sensibilitzats pel tema urbanístic 
agraeixen ĉ ue el seu control no hagi permès tota la 
negociació mercantilista del patrimoni públic que ha 
volgut fer l'Ajuntament de Barcelona i que no 
cedeixi a les pressions que rep, no estan d'acord en 
què una sola persona controli totes les instàncies que 
decideixen el futur del sòl de Catalunya; perquè el 
senyor Solans també dirigeix, i presidencialment, la 
Comissió d'Urbanisme i l'Institut Català del Scil 
(Incasol), eines poderoses cuie haurien de servir per 
a la planificació territorial del nostre país, però c]ue 
en canvi ara només responen al tarannà del seu 
director, perquè la Generalitat no té una política 
definida de planificació del territori. I tampoc no 
impulsa, ni permet, cjue les comarques exerceixin 
plenament les competències urbanistíc:iues c]ue els 
són teòricament assignades. 

Soroll 
El soroll urbà és produït de forma majoritària pel 
trànsit de vehicles. El 47,4'/o de l'espai públic cle 
Barcelona (sense comptar Collserola i Montjuïc), té 
uns nivells sonors superiors equivalents (Leq) al 65 
decibelis A. Això vol dir que en una conversa 
normal, entre dues persones, a un metre de 
distància, aquestes no podran entendre el lOO'K) de 
les paraules. 

El 71,9'/o de la supertí'cie mesurada té un nivell 
de soroll nocturn superior als 55 decibelis A. Els 
nivells sonors equivalents ncx:tums exteriors de 55 
decibelis A són, en principi, suficients per garantir a 
l'interior dels habitatges d'una ciutat com Barcelona 
-si es tenen les finestres i els balccms tancats- uns 35 
decibelis A -l'atenuació mitjana dels tancaments està 
entie els 20 i 25 decibelis A-. Segons l'Organització 
Mundial de la Salut, 35 decibelis A és el llindar per 
sota del qual no s'observa cap mena de perturbació 
del son. 

Hem de constatar, segons el mapa de sorolls de 
Barcelona, que els carrers per on passa un volum de 
vehicles superior als lü.OOO vehicles/dia, que stm 
molts dels carrers de Barcelona, suporten de forma 
majoritària nivells de soroll superiors als 70 decibelis 
A de nivell sonor equivalent. En aquestes condicions 
es pot quasi assegurar que el soroll enregistrat en 
aquests carrers és degut al trànsit de vehicles i no a 
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d'altres Ccnises. 
Pel fet que la mesura del soroll es fa en unitats 

lot;arítmiques (la mesura s'ajusta a la resposta de 
l'oïda humana), si s'olcm disminuir el soroll d'un 
carrer uns 10 decibelis A, pen^uè sigui acceptable, 
estem obligats a reduir pràcticament 10 \'egades el 
\("ilum de trànsit d'aquest carrer. Passar de 10.000 
xhc/dia a 1.000 \'hc/dia \o] dir, en termes de 
trànsit, passar d'una \'ia principal a ser un carrer 
secundari, c]uasi residencial. Hn conseqijència 
qualsevol solucic) que es cerqui per recíuir el soroll 
ciel trànsit a la ciutat a nix-ells acceptables (OMS, 
ordenances, ctc) obliga invariablement a alliberar del 
trànsit de vehicles cie pas a bona part de la superfície 
pública de Barcelona. 

El trànsit de vehicles es revela com el factor que 
provoca més disfuncions en el medi urbà de Barce
lona, tant de forma objectiva com subjectiva 
(percepció dels ciutadans). Les úniques solucions 
que redueixen la congestió i les \'ariables que 
] acompanyen (contaminació atmosfèrica, soroll, 
accidents de trànsit, etc.) són les cjue redueixen el 
nombre de vehicles circulant. 

Subsòl 
L'acabament de sòl edificable a Barcelona ha fet que 
els promotors immobiliaris optessin per dues vies 
per tal d'esprémer encara mes la ciutat: les 
requalificacions de terrenys destinats a ús públic, i el 
subsòl. El subsòl, fins fa poc només usat per 
clavegueres, aparcaments i metro, ha passat a ser en 
pocs anys un gran filó d'on treure molts beneficis. 

Aprofitant un gran buit legal, l'Ajuntament ha 
autoritzat explotacions del subsòl realment 
exagerades: sota les zones verdes, com Piscines i 
Esports; aparcaments intel·ligents, com a l'Hotel de 
les Rambles; i fins i tot aprofitant els espais que les 
grans infrastructures viàries deixen d'usar un cop 
fetes les excavacions. Els promotors, a la vista que el 
negcxri està en els aparcaments, prefereixen renun
ciar a l'edificabilitat sobre rasant a canvi d'obtenir 
més plantes de soterrani (i per això no es paga). 

Tot això ve del buit legal, perquè ni la legislació 
ni les normes del Pla General Metropolità han 
regulat l'ús ni l'edificabilitat del subsòl. A la vista de 
tants abusos, l'Ajuntament ha intentat de regular-ho 
mitjançant l'Ordenança Municipal d'Aparcaments, 
però ha arribat una mica tard. 

Tabasa 
Empresa primer privada, reconvertida en pública 
pel tàndem Maragall-Pujol, que es dedica a foradar 
la serra de CoUserola. 
Vegeu 'Túnel d'Horta' i 'Tihiel de Vallvidrera'. 

Tarragona street 
Als documents urbanístics de l'Ajuntament, on es 
preveu la planificació de la ciutat cap a la Barcelona 
olímpica, es parla també del carrer Tarragona. Es fa 
referència a la seva posició estratègica dins la ciutat, 
s'hi estableix una àrea de nova centralitat, es parla 
d'hotels i d'oficines, i es concreta la necessitat de 
començar el procés de transformació urbana del 
sector. 

Enunciats, estudis, previsions, exaltació de les 
excel·lències dels gratacels, i declaracions de bons 
propòsits urbanístics. Però el que no es diu és que 
preveu una edificabilitat de 71.952 metres quadrats 
de sostre, superant en 29.004 m2 el que permet el Pla 
General Metropolità, que són només 42.948. 

Hi ha tres grans torres en construcció 
promocionades per Nuftez y Navarro, Reinhold y 
Vandaele, i falta fins ara una quarta torre prevista al 
projecte inicial. A la mateixa zona Confort ha 
reconvertit l'antic Hotel Terminal en edifici 
d'oficines. 

Teatre Nacional 
Es construeix a la nova plaça de les Arts i el seu 
autor és Ricard BofiU. Tmdrà dues sales per a L500 
espectadors. Max Cahner ha dimitit del seu càrrec 
de gestor com a conseqüència del gran retard de les 
obres. El seu primer director serà Josep Maria 
Flotats. 
Vegeu 'Equipaments culturals'. 

Teatres i cinemes 
Del 1603 al 1836, a Barcelona només hi va haver un 
teatre: el de la Santa Creu, conegut també com la 
Casa de les Comèdies i situat on ara hi ha el Teatre 
Principal. 

Al llarg del segle XIX però, s'edifiquen noves 
sales; primer dins de la ciutat emmuraUada, i 
desprès als jardins del passeig de Gràcia. 1 a finals 
de segle, la plaça de Catalunya, el Paral.lel i alguns 
pobles del pla de Barcelona, sobretot Gràcia, són 
altres llocs on s'instal·la l'espectacle. 

Al voltant del 1900 l'activitat teatial és un dels 
aspectes més dinàmics de la vida urbana. Es en 
aquest temps que apareixen les primeres sales 
d exhibició cinematogràfica. Durant la postguerra, la 
proliferació de cinemes de barriada és el fenomen 
més destacat. 

Des dels anys 70 comencen a desaparèixer 
cinemes fins que, l'any 1989, només resten quinze de 
les cent setze sales que havien arribat a existir. La 
majoria d'elles es converteixen en bancs i 
aparcaments, o edificis d'habitatges. 

Pel que fa a teatres, el 1991 tan sols n'hi havia 26 
a la cartellera, i l'índex de sales per cada 10.000 
habitants, un 0.06 per cent, és un dels més baixos de 
les ciutats d'Europa i inferior a les xifres del 1900. 

Avui, la majoria de locals, siguin cinemes o 
teatres, estan al voltant del passeig de Gràcia, la 
Rambla i el Paral·lel. Fora cf'aquesta zona central, tan 
sols a Gràcia es manté una certa aglomeració de 
sales, tot i que menor del que havia estat. 

Entie les causes d'aquest procés, cal destacar els 
canvis en l'ús del lleure de la població. Des de la fi 
del segle XIX fins avui, el teatie primer, i el cinema 
desprès, han passat de ser un dels mecanismes que 
estructuraven la vida pública burgesa a ser una 
activitat cultural important però marginal en relació 
a les que ocupen la major part del Ueure de la 
població: la televisió i el vídeo es mengen el teatre i 
el cine. A més, al centre de la ciutat, les sales 
d'espectacle no poden competir amb la pressió 
d'altres activitats més rendibles, sobretot les 
terciàries. 

A la Barcelona dels darrers temps s'han produi't 
dues tendències oposades. D'una banda ha 
desaparegut un lcx:al tan cèntric com el Teatre 
Barcelona; el Tívoli ha perillat, tot i que, avui per 
avui, sembla assegl·irada la seva existència; el 
Cinema Bergara té els dies comptats; i el Fèmina, 
propietat dels germans Salisachs es va incendiar 
inesperadament. 

De l'altia banda, s'ha donat un lleu ressorgir del 
teatre i un estancament en la crisi del cinema. En el 
camp teatral, les institucions públiques i la iniciativa 
d'alguns grups teatrals han aconseguit rehabilitar 
alguns IcKals cèntrics, com el Romea i el Poliorama, 
o la sala Villaroel, el Regina i el Victòria; i els teatres 
de les cooperatives La Lleialtat i de Teixidors a Mà, 
a Gràcia. I s'han obert espais nous, com la sala 
Beckett i el SAT (Sant Andreu Teati-e). 

La Barcelona olímpica necessita, a més a més, 
unes sales grans, com se suposa que seran el Liceu 
ampliat, el Teatre Nacional de Catalunya i el nou 
Teatre Lliure. Els dos primers projectes no deixen de 
ser discutibles. El primer, pel que fa als costos 
socials, i el segon, per la ubicació i la proposta 
arquitectònica. Una altra cosa és el cas del Lliure, on 
una companyia amb voluntat de ser independent i 
amb un prestigi reconegut ha d'anar reclamant 
subvencions a les institucions per poder realitzar la 
seva empresa. Tot i que la necessitat d'aquests 
projectes sigui justificable, cal tenir present que unes 
inversions d'aquest tipus, si no van acompanyades 
d'unes altres mesures, dift'cilment aconseguiran 

potenciar l'activitat teatral. 
En el camp del cinema, des de finals dels anys 70 

la revitalització s'ha manifestat amb l'obertura 
d'alguns minicines i la reforma d'algunes sales 
grans, que s'han convertit en multisales. 

En el terreny del planejament urbanístic, l'estiu 
del 92 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el pla 
especial de protecció i millora de teatres i cinemes. 
El fet no deixa de ser positiu, encara que el pla 
concentri la protecció en les sales més cèntriques i 
que estigui hmitat a la conservació i millora dels 
edificis i no de l'activitat. 

Telefònica 
Empresa de serveis telefònics participada per capital 
púbUc i accionistes privats. Segons xifres de la 
mateixa empresa, la seva inversió total a la ciutat de 
Barcelona en el període 1988-1992 és de 317.121 
milions de pessetes, dels quals 65.080 corresponen a 
inversions airectament relacionades amb els jocs 
Olímpics. 

Les seves principals actuacions són la torre de 
comunicacions de Montjuïc (1.923 milions; 
arquitecte Santiago Calatrava); la torre de 
comunicacions de Collserola, la més alta de l'estat 
espanyol (5.646 milions aportats per Torre de 
Collserola S.A., una societat formada per Telefònica, 
Retevisión i Televisió de Catalimya; arquitecte 
Norman Foster); i la central Barcelona 92 a la Vila 
Olímpica (808 milions; arquitectes Jaume Bach i 
Gabnel Mora). 

A aquesta Uista caldria afegir-hi la torre de 
comunicacions de Girona, el complex de 
comunicacions via satèl·lit del Penedès, i el complex 
de comunicacions internacionals de Castellbisbal. 

Pel que fa a la construcció de dues torres de 
telecomunicacions a la ciutat de Barcelona, hi ha 
veus que opinen que la de Montjuïc es va construir 
per compromisos de l'alcalde Maragall amb 
l'arquitecte Calatrava. Al marge de rumors, no 
s'acaba d'entendre perquè es van construir dues 
torres amb similars funcions, ja que si tenim en 
compte que la tecnologia en el camp de les 
comunicacions avança molt ràpidament, es probable 
que les dues torres de Barcelona quedin obsoletes a 
la vegada, i molt aviat. 

Thyssen 
El projectat museu Thyssen de Barcelona no ha 
tingut molta més sort que la resta de grans 
equipaments culturals en projecte. El baró Heinrich 
von Thyssen-Bomemisza ha aconseguit que l'estat 
espanyol U munti a Madrid un museu de franc on 
exhibirà durant deu anys la seva magnífica colecció 
d'art. Però després d'aquest període, res no 
garanteix que la colecció sigui traslladada a un altre 
país i que el palau de Villahermosa quedi buit. 
Aquest fet és, fins i tot, força probable si dintie d'uns 
anys la decisió no l'ha de prendre l'actual baró sinó 
els seus hereus. 

Però el cas de Barcelona és encara més sagnant. 
Després que l'Ajuntament hagi enllestit la sala del 
monestir de Pearalbes destinada a exhibir almenys 
una part de la colecció, és possible que els quadres 
ni vinguin, sigui per una ventada dels baronesos (la 
Tità Cervera diu que està molt enfadada "porque los 
catalanes no quieren ser espanoles"), sigui perquè 
l'Ajuntament no accepti que Pedralbes serveixi per 
aUotiar les restes de sèrie de la colecció principal de 
Madrid. 

Tibidabo 
L'any 1988, el financer Javier de la Rosa, que Uavors 
encara gestionava els interessos del grup kuwaitià 
KIO a Espanya, va fer im pas clau en la construcció 
del seu propi grup empresarial, amb la compra per 
90 milions de pessetes de la societat fundada pel 
doctor Andreu, que gestionava el caduc parc 
d'atraccions del Tibidabo. Després d'una inversió de 
1.500 milions de pessetes, el parc s'ha renovat i ha 
estat redescobert pels barcelonins (un milió de 
visites anuals). L'augment de visites ha fet plantejar 
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una pob.^ib'e rin'ipíiació que podria comprometre 
certs espais naíurairí de Coil^cro'a. 1 mentre les 
empreses cie Ktü pas^en liores difícils, Tibidabo S.A. 
i"ia crescut, fins i tot en el seu nom (Grand Tibidabo) 
i s'fia convertit en un gran holdrng de l'oci, agrupant 
les fn\'ersions personals del senvor de la Rosa, com 
son la participació a Tcle-5, Up&Dovvn, Diset, Euro-
Eagle (camps de golf) i Tibigardens, amb Anlieuser 
Bush. 

Torre Melina 
Masia de les Corts enderrocada il·legalment per 
Barcelona Project's, promotora saudita de l'hotel 
Juan Carlos I, del grup HUSA, presidit per Joan 
Gaspart. Situada al costat de l'hotel de luxe, va ser 
utilitzada pels mateixos constructors de l'hotel com 
a seu per a oficines mentre les seves pintures murals 
no tenien cap esquerda. Això deixa sense fonament 
la versió dels promotors de l'enderroc, els quals 
addueixen que "el mal estat obligava a tirar-la a 
terra". El cas és que la seva presència feia lleig al 
costat de l'hotel olímpic. 

L'Ajuntament, forçat a garantir la conser\'ació de 
la masia, va deixar passar els anys sense incloure-la 
al catàleg del patrimoni liistòrico-artístic. Quan va 
saber que l'havien enderrocat un vespre d'un dia de 
festa de l'estiu, va imposar la irrisòria multa de 
25.000 pessetes als autors de la destrucció, encara 
que finalment va rectificar i els va sancionar amb 10 
miüons de multa (la màxima possible) i una pèrdua 
d'edificabilitat equivalent a la superfície que 
ocupava la masia (1.950 metres quadrats de sostre 
construït). 

Torres de telecomunicacions 
Les perspectives de futur de les telecomunicacions a 
l'àrea de Barcelona i el volum d'enllaços previst 
durant els Jocs Olímpics van justificar la construcció 
de la torre de comunicacions de CoUserola, una obra 
de Norman Forster de 288 metres d'alçada que 
hauria de concentrar les antenes disperses per la 
serra. Aquesta monumental construcció va ser 
executada sobre una zona forestal segons un pla 
especial, considerat formalment il·legal per la sala 
del contenciós administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. La sentència diu que la 
tt)rre s'aixeca sobre una zona qualificada pel Pla 
General Metropolità (PGM) com a "parc forestal a 
conservar" on, segons la sentència, "no es preveu la 
localització d'una infrastructura de comunicacions 
com la pretesa", encara que els entesos saben que el 
pla de CoUserola, aprovat al mateix temps que 
aquest pla especial, ja assenyalava aquest lloc com 
l'unic emplaçament possible de la torre. 

A l'anella olímpica s'ha construït una segona 
torre, de l'enginyer Santiago Calatrava. Aquesta 
obra ha estat discutida per considerar-la 
innecessària i desproporcionada (bàsicament servirà 
com a repetidor cie comuiiicacions de telèfons 
portàtils). Els cercles propers als arquitectes autors 
del pla i dels edificis de 1 anella olímpica han 
considerat negatiu el seu impacte sobre el conjunt: 
des de la seva construcció, és l'element dominant en 
l'horitzó de la muntanya, molt per sobre del palau 
Sant Jordi o l'estadi. 

Transport de la família olímpica 
Va consistir en la pri\'atització de diversos carrils 
d'ús públic perquè pugnessin circular còmodament 
dos mil Seat Toledo cedits per l'empresa i els 
autocars Julià, que a més de fer-se autopropaganda, 
van competir d una manera deslleial amb els 
taxistes. Ignorem si tots els helicòpters i dirigibles 
que sobrevolaren Barcelona els dies dels jocs 
formaven també part del transport de la família 
olímpica, però el que sí sabem és que aquesta no va 
utilitzar el transport públic. 1 això que Transports de 
Barcelona, generosa malgrat els seus problemes 
econòmics, va repartir alegrement passis de metro i 
autobús a tota la família, fins i tot als parents més 
llunvans. Les despeses totals, a càrrec de Transports 
de Barcelona, van ser de 2.000 milions. 

Transport públic 
Ei 197'-), quan els socialistes \'an guanvar les 
primeres eleccion.-. municipals de la democràcia, la 
relació cotxe prixat-transport públic als carrers de 
Barcelona era suficientment equilibrada com per 
permetre el dissenv d'un nou model de ciutat sense 
cap tipus de llast. El 1978, el nombre de vehicles era 
de 597.000, el de motocicletes 61.000 (el 1990 era de 
772.000 i 179.000 respectix'ament), els carrers de la 
ciutat no patien embussos i els autobusos circulaven 
amb rapidesa malgrat el reduït nombre de carrils-
bus. De totes maneres, és cert que ni el ser\'ei de 
metro ni el d'autobús cobrien els paràmetres mínims 
del que el 1979 podia entendre's per transport públic 
suficient i de qualitat. 

Els socialistes tenien aleshores les idees bastant 
clares, perquè com objectius vinculats al transport 
públic van plantejar "una major i més còmoda 
mobilitat per al major nombre de persones, que 
només serà possible amb una preferent atenció i 
millora del transport públic", segons es feia constar 
en les propostes de l'equip de govern municipal 
presentades després de la victòria electoral de la 
candidatura socialista. 

Deixant a part la falta de qualitat i la insuficiència 
del transport públic el 1979, el punt de partida era 
bo per decidir quin model de ciutat es volia, si una 
metròpoli on el tansport col·lectiu rebés un tracte de 
favor i prioritari, o bé uns carrers ocupats 
majoritàriament pels cotxes, amb el transport públic 

com a producte marginal. 
La teoria política de l'Ajuntament de Barcelona 

ha consistit a defensar sempre un model favorable al 
transport públic, però la política dels fets ha estat 
una altra molt difcírent. No es va saber preveure el 
creixement econòmic dels darrers anys de la dècada 
dels 80, i poc a poc, enfront de la passivitat munici
pal, els turismes van anar traient espai als autobusos 
mentre el metro tenia un creixement lent, insuficient 
per atendre mínimament les necessitats de transport 
de la ciutat. 

La Generalitat, competent en la prolongació de la 
xarxa de metro, ha estat gasiva en les seves 
in\'ersions a Barcelona, però l'Ajuntament tampoc 
no ha portat les seves exigències més enllà d'allò 
estrictament formal, ccmscient, potser, que el 
creixement del metro no faria altra cosa que 
augmentar el dèficit de Transports de Barcelona. 
Només dues dades demostratives de les 
responsabilitats d'uns i altres; el pla de metros del 
1984 \'a vèncer el 31 de desembre de 1990 sense que 
la Generalitat hagués assumit totes les seves 
propostes, que segueixen pendents de realització; la 
posada en marxa del tram Lesseps-Montbau va 
entrar en servei el 1985, quatre anys després d'haver 
construït el túnel i només després d'una rexolta 
veïnal que va obligar l'Ajuntament a treure les 
teranyines al túnel. 

Avui, Transports de Barcelona (TB) està entre 
l'espasa i la paret pel seu propi dèficit, 96.000 
milions de pessetes, amb el llast d'un contracte-
programa signat amb el govern central, i, 
incomprensiblement, sense la presència de la 
Generalitat. Durant els darrers anys s'ha invertit deu 
cops més en projectes destinats altransport privat 
que al públic. El transport col·lectiu -metro, 
ferrocarrils de rodalies i autobusos- no creix perquè 
la Generalitat no té pressa per aprovar el Pla 
Intermodal de Transport (l'IT) i l'Ajuntament 
prefereix dedicar les seves energies a salvar la seva 
difícil situació financera i la de TB. 

El cotxe prix'at s'ha apoderat definitivament dels 
carrers i ocupa el seu propi espai i el d'autobusos i 
vianants, seiise que la Guàrdia Urbana sigui capaç 
de tornar a cadascú el seu territori. La ciutat ha 
estrenat ujia nova xarxa de comunicació viària, 
cinturons de ronda, però els autobusos públics 
segvieixen utilitzant els carrers de sempre, 
d'esquenes a uns canvis que sí que han estat 
aprofitats pel cotxe privat. No s na d'oblidar que el 
1988 una primera planificació dels cinturons incloïa 
al seu propi traçat parades d'autobus. Però els 
responsables polítics d'aquesta ciutat degueren 
pensar que aquest tracte prioritari per al transport 
públic superava els límits acceptables. 

L'atomització en el repartiment de 
responsabilitats en el transport públic segueix essent 
la de fa tretze anys. La Generalitat, els seus 
ferrocarrils; el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, la seva Renfe; i uiia insolvent Entitat 
Metropolitana del Transport, els seus metros i 
autobusos. No hi ha autoritat única perquè cap de 
les tres administracions no ha apostat fort per ella, 
perquè cap de les tres no ha estat capaç d'emplaçar 
les dues restants amb la suficient energia com per 
forçar l'acord. El transport públic sempre ha tingut 
altres prioritats per davant. 

Travelstead. 
Vcí^L'u 'Empreses constructores: niimobiIiàrk\^'. 

Treballadors 
Autors materials de la Vila Olímpica, de les 
instal·lacions esporti\'es, dels cinturons... de tota la 
nova Barcelona. 

Sense el seu treball, les transformacions de la 
ciutat no s'haguessin realitzat. La tasca realitzada 
pels milers de treballadores i treballadors es tant o 
més important que la que han fet tècnics i directius. 
Vuit treballadors van perdre la vida en accidents 
laborals: quatre a la Vila Olímpica; dos a l'anella 
olímpica de Montjuïc; i dos més a les Rondes de Dalt 
i Litoral. 

Túnel d'Horta 
Es un dels tres túnels previstos a CoUserola, dels 
quals Tabasa té la concessié) des del 1986. De tots 
tres, ncimés el de Vallvidrera s'ha materiaUtzat fins a 
l'actuaUtat, obert des de l'agost de 1991. Del túnel 
del Tibidabo no se'n sap res, i pel que fa al d'Horta, 
l'any 1988 Tabasa va encarregar a l'empresa Ineco 
un estudi d'impacte per buscar el lloc idoni del seu 
emplaçament. Es de suposar que aquest treball resta 
amagat en el calaix d'algun despatx. 

A primers d'aquest decenni les forces polítiques 
de Catalunya van anunciar la seva intenció 
d'impulsar el túnel d'Horta, previst en el Pla Gene
ral Metropolità (PGM) i un vell somni de Porcioles. 
El desembre de 1991 l'Ajuntament de Barcelona 
pressionà la Generalitat per tal d'accelerar-ne la seva 
construcció, fent memòria que el pla de carreteres de 
Catalunya havia d'acabar-se l'anv 2000. Cal recordar 
que el pla d'actuació municipal de l'Ajuntament 
(1992-1995) expressa la intenció de foradar 
novament la serralada de CoUserola. 

Cada vegada hi ha més gent que pensa que la 
connectivitat de Barcelona amb el Vallès ja està prou 

f arantida: Túnel de Vallvidrera; carretera de 
allvidrera-Tibidabo-Sant Cugat; carretera de 

Barcelona a Sant Cugat (Arrabassada); carretera 
d'Horta a Cerdanyoia-cementiri Norcl; Ronda de 
Dalt-nus de la Trinitat, en comunicació amb 
l'autopista Sabadell-Terrassa, i Manresa i l'autopista 
de Girona. 

La construcció d'aquest túnel provocaria 
l'ocupació de grans espais naturals de la serra, i 
afectaria un cop més la seva integritat. Una agressió 
ecològica que a filials d'aquest mil·lenni no hauríem 
de permetre, i menys després de les trobades 
internacionals com la conferència de Río, que han 
donat l'alerta a totes les administracions del món 
sobre els greus problemes que amenacen el nostre 
planeta. 

Ens agradaria que la voluntat d'entesa entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per impulsar els Jocs Olímpics es retrobés 
per portar endavant la defensa de Collserola d'una 
forma seriosa i responsable, aturant tots els pnjjectes 
que l'afecten. 

Els ajuntaments i la Generalitat no poden passar 
per alt la nova política ambiental de la CEE, que 
creu que es imprescindible i urgent adoptar mesures 
destinades a pal·liar les destrosses que provoca 
l'automòbil, tan ecològiques com stxials i humanes. 
Perquè està demostrat que una ciutat sense cobces és 
uns cinc cops més barata que els actuals models 
seguits i impulsats per les diferents administracions 
catalanes. 

Túnel de Vallvidrera 
Via de comunicació per automòvils, que transcorre 
per les entranyes de la serralada de Collserola a la 
vertical de Vallvidrera. Forma part de l'anomenat 
eix de Vallvidrera, que uneix els 40 quilòmetres que 
hi ha entre la plaça Borràs i Sant Cugat del Vallès. 
Aquest eix, que és de peatge, enllaça amb les 
autopistes Terrassa-Manresa, A-18 i A-17, i la seva 
construcció va costar uns 25.000 milions de pessetes. 

Inaugurat el 1991, el tiinel de Vallvidrera és la 
realització més emblemàtica del tàndem Maragall-
Pujol· executors dels somnis megalòmans del 
porciolisme, somnis inspirats en el gran Berlín 
nitlerià. 

La història del túnel de Vallvidrera es remunta a 
finals dels anys 50, amb el llançament de la idea de 
la megalíipoH barcelonina, molt en sincreinia amb la 
ideologia que regna\'a aleshores. Un grup de bancs 
acudeix a l'enx'it municipal i crea una empresa 
privada amb a\als públics per iniciar les obres 
d'aquest túnel, juntament amb el de la Rovira. 
Tabasa, que així es va anomenar l'empresa, va ser 
tan incapaç d'acabar ambdues obres com dUigent a 
proporcicmar multimilionaris beneficis als seus 
promotors. El resultat final del projecte van .ser dos 
grans forats; un de caràcter comptable a les finances 
municipals; i l'altre, de manifesta inutilitat, a la serra 
de Collserola. 

El juliol de 1986 l'alcalde MaragaU i l'ex-banquer 
Pujol, en qualitat de President de la Generalitat, 
reconverteixen l'antiga Tabasa en empresa pública 
amb participació majoritària de la GeneraUtat. La 
direcció de l'empresa és assumida per l'avui 
conseller de Medi Ambient, senyor Vilalta. Aquest, 
amb el propòsit de construir la primera autopista 
ecològica d'Espanya, segons les seves mateixes 
paraules, remodela i reemprèn el projecte del túnel 
de VaUvidrera, amb l'objectiu final d'unir Barcelona 
amb París travessant, amb un al' re túnel, el massís 
pirinenc del Puymorens. 

L'abril de 1988, amb l'inici de les obres de l'eix de 
Vallvidrera, acaben gairebé dos anys de lluita a 
càrrec d'associacions de ve'íns i de col·lectius cívics i 
ecologistes, agrupats al voltant de la Coordinadora 
Anti-Túnel. Un reduït grup d'estudiants de l'Institut 
Arnau Cadell van posar de manifest aquesta 
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oposició el dia de la inauguració, i van ser 
violentament reprimits per la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d'Esquadra. 

La Coordinadora Anti-Túnel, amb el suport de 
2.500 veïns i de 30 entitats, va impugnar el projecte. 
En aquest document es deixava constància de 
l'impacte mediambiental i sòcio-econòmic que 
significaria la realització del vell somni pordolista. 

En l'actualitat, utüitzen el tiinel de Vallvidrera -i el 
seu peatge- una mitjana aproximada de 20.000 vehicles 
diaris. Vist l'èxit de l'operació, MaragaU, Pujol, Vilalta i 
Tabasa acaronen un nou projecte: amenacen la 
precaritzada serralada de Collserola amb un altre túnel, 
aquest per la vessant d'Horta. 

Turó de la Peira 
Barri del districte de Nou Barris amb molts problemes 
pendaits (casal de joves, execució del pla especial de 
Vilapidna, local scxial per a dones...). Al Turó hi viuen 
unes 42.000 persones, i va ser notícia el novembre de 
1990 quan va morir una veïna en esfondrar-s'hi una 
casa. La lluita per un habitatge digne venia de lluny, i el 
barri es va mobilitzar per exigir una expHcadó; no 
s'accepta\'a que fos un acddent més. 

Grades a la lluita d'aquest barri es va donar a 
conèixer l'existènda d'una malaltia del dment: 
l'aluminosi. Les administracions, col.legis professionals, 
constructores i fàbriques de ciment ja la coneixien, però 
ho havien ocultat fins aquell moment. Avui l'aluminosi 
és el primer problema del Turó de la Peira, afecta la 
meitat del barri, i eLs seus habitants segueixen 
pressionant les administradons exigint una soludó. 

El juliol de 1992 la Generalitat i l'Ajuntament van 
informar l'assodadó de veïns que "en dos anys els 
pisos nous començarien a substituir les cases 
malaltes"; algunes altres seran rehabilitades. Les 
queixes per la lentitud de les soludons són diàries, i el 
barri del Turó segueix al capdavant de la lluita dels 
afectats per aluminosi. 
Ve^eu 'Aluminosi'. 

Universitats 
L'àrea de Barcelona compta amb quatre universitats 

Eúbliques i una de privada. La Universitat de 
arcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), aquesta darrera 
creada fa pocs anys per la Generalitat de Catalunya en 
virtut de les atribudons que li dóna la Llei de Reforma 
Universitària. La Universitat Ramon LluU, creada per 
institudons religioses arran d'uns centres 
d'ensenyament ja preexistents és, ara per ara, l'única 
universitat privada. 

En conjunt totes tenen més de 100.000 estudiants, 
però la creixent demanda d'educadó universitària fa 
que actualment estigui restringit l'accés a determinats 
estudis, i és cada cop més freqüent que no es pugui 
estudiar la carrera escollida. 

Les universitats solen rebre poca atendó dels 
poders púbHcs (unes menys que d'altres, com és el cas 
de la més gran, la UB), i els seus problemes no depenen 
només de Tes partides pressupostàries, sinó també del 
suport sodal i de l'interès, ja que una universitat 
necessita una estructura de professorat, personal 
d'administradó i equipaments que no es creen del no 
res, sinó amb temps i dedicadó. 

Umlita 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Urtianisme concertat 
L'urbanisme és la dènda que s'aplica a l'ordenament o 
ampUadó de les dutats, segons siguin les seves 
necessitats. I concertar es posar-se d'acord, pactar, 
ajustar un preu, afinar, acordar i fins i tot harmonitzar. 

L'urbanisme concertat és, doncs, una filosofia de 
govern pragmàtica, nascuda de la insuficiènda 
financera de l'Ajuntament de Barcelona (interpretadó 
benèvola) o de la coinddènda real d'interessos entre els 
promotors privats i els gestors públics (interpretadó 
malèvola). El municipi renunda, en certs casos, a portar 
la iniciativa de determinades realitzadons a canvi de 

rebre compensadons i donant per suposat que els 
objectius de l'activitat privada són, de fet, un benefid 
públic. 

La reniinda a la sobirania sobre el sòl fa que, en cas 
de conflicte entre els interessos públics i els privats, els 
que acostumin a prevaldré siguin els segons. 

És una pob'tíca que potenda l'administradó en 
època de vaques magres, d'arques buides; és a dir, que 
actualment aquesta classe d'operadons augmenta cada 
dia. 

L'urbanisme concertat a la nostra dutat es porta a 
terme entre l'Ajuntament i els propietaris de sol, 
constructors o grans promotors, i necessita la 
benedicdó de la Comissió d'Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. La seva realitzadó obliga a 
modificar o a vulnerar les quaMcadons urbanístiques 
del sòl, augmentant el volum de construcdó a les zones 
d'alt rendiment a canvi d'alguna parcel·la o pordó de 
zona verda. 

L'Església, al seu nou catecisme, no considera pecat 
l'urbanisme concertat; aquells que el practiquin aniran 
directament al cel. L'urbanisme concertat acostuma a 
anomenar-se també urbanisme consensuat o 
urbanisme confabulat. 

Urbanitat 
De manera coherent amb la mentalitat neonoucentista 
que constitueix el prindpal bagatge de Vintelligentsia 
munidpal· Maragall ha convertit en un dels objectius 
de futiir la difusió de la urbanitat entie els dutadans. 
Amb aquesta finalitat ha recuperat la fórmula del 
manual d'urbanitat, del "sigueu bons minyons", que 
postularà des de la neteja viària fins al pagament 
puntual dels impostos. Aplaçada sine dic per falta de 
pressupost, consti que la idea va ser filtiada molt abans 
que es conegués el text del nou catecisme. 

Urt)as 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries'. 

Valld'Hebron 
El 1976, poc abans de l'aprovadó del Pla General 
Metiopoiità (PGM), s'aprovà el pla pardal del passeig 
de la Vall d'Hebron, una inidativa del grup Figueras 
Bassols. El pla, que se situava damunt d'una zona 
verda, sliavia inidat durant l'etapa Pordoles; no cal dir 
que preveia una alta densitat d'habitatges. 

L'Ajuntament de Barcelona comprà les 34 hectàrees 
del sector per 934 milions de pessetes. Josep Miquel 
Abad, aleshores tinent d'alcalde d'urbanisme, es 
congratulà per l'operadó i estimà que era una de les 
més importants del moment, ja que peiTnetria crear un 
dels grans pulmons verds que la dutat necessitava. 

El 1989 s'aprovà el pla diredor de la Vall d'Hebron, 
que preveia la reserva dels 316.000 meties quadrats de 
sostre edificable de l'anterior plandament per ptxier-los 
utiUtzar allà on fes falta a la dutat. La Comissió d'Urba
nisme de la Generalitat no va aprovar aquesta 
disposidó. 

A diferènda de l'escàs interès del pla de la Vüa 
Olímpica del Poblenou, la realitzadó del pla de la Vall 
d'Hebron ha aportat algunes soludons innovadores en 
el terreny de la urbanitzadó. S'ha de dir, també, que 
una part de les instal.ladons esportives construïdes 
estaran obertes al barri i ajudaran a satisfer el dèfidt 
d'equipaments de la zona. 

No obstant això, amb la ubicadó dels edificis de la 
Vila Olímpica i del Palau d'Esports i el Centre Munid-
pal de Püota, s'ha perdut la possibilitat de fer del 
passeig de la Vall d'Hebron un mirador des d'on 
contemplar la dutat. 

A més, el pla ha permès l'edifícadó d'habitatges en 
el sector de la Vila Olímpica. La demanda d'habitatge 
sodal s'ha recollit amb el desig genèric que els 
habitatges tinguin preus assequibles; però, per a qui?. 

Vandaele 
Vegeu 'Empreses constructores i immobiliàries' 

Velòdrom 
Una de les instal.ladons que primer va enllestir la 
Barcelona olímpica. La majoria de dutats que han 

celebrat jocs olímpics han construït un velòdrom 
provisional només per als jocs, ja que el manteniment 
d'aquesta instal.ladó és molt car i, en canvi, 
esportivament es rendibiütza molt poc. Però el 
velòdrom de Barcelona és, com el Cobi, amic per 
sempre; i si les biddetes no l'utilitzen, l'utiützaran els 
promotors de concerts. En qualsevol cas, esperem 
utilitzar-lo i que no es degradi. 

Vila Olímpica, S.A. (VOSA) 
Ha estat una de les empreses del Holding Olímpic 
(HOLSA), encarregada de fer possible la vila Olímpica, 
els nous col.ledors, les platges i parcs del front marítim 
i part de la Ronda Litoral. El seu conseller-delegat, 
Ramon Bobcadós, havia estat president de Renfe i 
actualment dirigeix la Fundadó Gala-Dalí. VOSA 
partidpa amb un 40% a Nova Icària, S.A. (NISA) i un 
50% a Port Olímpic de Barcelona, S.A. (POBASA). 
NISA ha estat la immobiliària que ha construït i 
comerdalitzat la major part dels pisos de la Vüa 
Olímpica, uns 1.850, i POBASA ho ha fet amb el Port 
Olímpic. 

Viles olímpiques 
Zones de la dutat on es practica l'especuladó, un esport 
olímpic en ascens. 

Amb la construcdó de la Vila Olímpica del 
Poblenou, el capital immobiliari ha aconseguit, per fi, 
remodelar aquell sedor de Barcelona. El 1966, amb el 
fulletó Barcelona: una ciudad que twmtede seguir viviendo 
de espaldas al mar, es va fer púbUc 1 esquema general del 
pla de la Ribera. La crisi econòmica i la mobuitzadó 
veïnal el van enfonsar. 
20 anys després, l'Ajuntament aprovava el pla 
urbanístic de la Vila OKmpica. Fn vm context econòmic 
favorable, l'administiadó s'encarrega de fer el 
planejament, comprar el sòl· construir les 
infrastructures i urbanitzar la zona mitjançant un ens 
autònom: la sodetat privada munidpal Vila Olímpica 
S.A. (VOSA). 

Una vegada preparat el terreny, VOSA impulsa la 
constitudó de Nova Icària S.A. (NISA). Els ossos dels 
icarians, sodalistes utòpics molts d'ells catalans, devien 
tremolar des de la tomba; havien convertit el seu somni 
en una sodetat anònima. Amb la creadó de NISA, el 
capital inimobiüari ha pogut obtenir sufidents 
plusvàlues gràcies a la inversió feta amb diner públic. 

S'ha perdut l'oportunitat de promoure habitatge 
públic sodal, de rtiiuir la densitat d'aquella zona de la 
dutat, de fer conviure la indústria i l'habitatge i 
aconseguir, d'aquesta manera, un barri fundonalment 
més complex i, per tant, més humà. 

Una altia vegada apareixen les servitucis del 
projecte olímpic. Es demana una ràpida execudó de les 
obres, que la lenta màc|uina munidpal és incapaç de 
realitzar; després de portar a terme el planejament 
urbanístic i fer la feina bruta de les expropiadons, 
l'administiadó dóna a la inidativa privada els guanys 
de l'operadó. 

A la Vall d'Flebron, malgrat que el resultat 
arquitectònic sigui prou diferent, el prcxrés presenta 
molts punts de contacte amb el Poblenou. 1 el mateix 
passa amb la tercera vila olímpica de l'àrea metiopoli-
tana, la de Montigalà, a Badalona, on sobre una 
extensió de 200 hectàrees s'han construït 842 pisos i 56 
cases unifamiliars. 

Vintró, Eulàlia 
Durant el regnat de 
Pasqual Maragall una 
dona ha destacat a la 
cort barcelonina amb 
llum pròpia: Eulàlia 
Vintió, la Lali per als 
amics. La seva opinió és 
una de les poques que sa 
majestat l'alcalde té en 
consideradó, la qual 
cosa no és poc per a una 
persona com ell poc 
donat a demanar consell 
i a escoltar. El discurs de 
la tinent d'alcalde ha 
estat sempre moderat, 
sense massa concessions 
al populisme fins i tot 
quan encara era moda 
presumir d'esquerra i de 
radicalisme verbal. 
Alguns dels poKtics que 
l'acusaven llavors de tenir els dies comptats al seu 
partit, fa temps que porten a la butxaca el carnet de la 
rosa i el puny negre mentre que ella continua aUà on 
era. 

Pertany a un grup munidpal, on el repartiment de 
papers esta clar. El seu company Antoni Lucchetti 
apareixia, més a l'anterior mandat, com el martell 
dialèctic de sodalistes desmarcant-se de l'equip de 
govern quan convenia. Per la seva banda la Vintró ha 
jugat en tot moment la carta de soda de coalició eficaç 
que passa moltes hores al despatx però sense perdre 
1 ocasió d'acompanyar a la primera autoritat de la 
ciutat en les seves visites. Si capitanejar el vaixell 
dels serveis socials mai no ha estat fàcil a Barcelona, 
on la pobresa i la marginació proliferen encara més 
en temps de crisi, fer-ho en plena etapa de vaques 
flaques post-olímpiques complica encara més les 
coses. 

L'opinió que sobre la catedràtica de grec tenen 
els seus ex-alumnes universitaris i la dels funcionaris 
que estan sota les seves ordres són altament 
coincidents, en definir-la com una dona tope 
perfecciorüsta, súper exigent i que pot resultar 
implacable si s'ho proposa quan ensuma errors. 
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Disposa d'un cap molt ben moblat que no 

desllueix gens ni mica del grup que en el seu dia va 
marxar de Bandera Roja per esdevenir militants de 
luxe i després dirigents del PSUC. 

Eulàlia Vintro per mèrits propis mai no ha 
necessitat que es reservés el 25% de quota per a les 
dones a les llistes electorals. El seu idil.li amb la 
política ve de lluny i pot anar encara més enllà, 
afirmen els entesos malgrat la x-aloració de certes 
sigles que a\'ui per avui no cotitzen en borsa, fet que 
per altra banda no sembla desanimar una persona 
com ella que treu forces de l'adversitat. 

'Viviendas del Gobernador' 
800 habitatges de 20 metres quadrats que no han 
estat objectiu olímpic, tot i ser, en paraules de Jordi 
Pujol, "una de les vergonyes de Catalunya". La 
imaginació, l'esforç i la coordinació de la qual les 
administracions van fer gala amb motiu dels Jocs 
Olímpics va lluir per la seva seva absència pel que fa 
a les viviendas del Gobernador. 

Les famílies segueixen condemnades a viure 
apinyades entre les seves quatre parets. El 1990, 
1991 i 1992 es van signar acords per solucionar la 
qüestió, però les obres pràcticament no han 
començat. El poc interès de les respectives autoritats 
suposarà que les persones que viuen a les viviendas 
del Gobernador hagin d'esperar sis o vuit anys més 
per obtenir una solució global i definitiva. 

Els afectats i les associacions de véins exigeixen 
un ritme superior al que porten les administracions. 
Si es van poder fer 2.000 habitatges a la Vila Olímpi
ca de! Poblenou en 18 mesos, per què algunes 
d'aquestes famílies han d'esperar vuit anys a tenir 
habitatges dignes? 

Les vivieridas del Gobernador es troben en una 
situació límit, però no són una excepció. Barris com 
el Polvorí, la Barceloneta, Via Trajana, o d'altres, 
també ho estan pagant. És a dir, tampoc no van ser 
objectius olímpics. 
Vegeu 'Habitatge'. 

Voiuntariat 
A Barcelona el voiuntariat està de moda. El fet que 
al voltant dels Jocs Olímpics i ParaHmpics algú 
posés aquest mot en el seu discurs, feia esclatar una 
salva d'aplaudiments de la concurrència. La 
ciutadania ha valorat la positiva contribució del 
voiuntariat. I els voluntaris s'han trobat bé amb la 
bona acollida, han trobat gust en el fet voluntari i 
s'han mostrat satisfets de la pròpia contribució. 

Molts voluntaris olímpics i paralímpics s'estan 
plantejant la possibilitat de continuar oferint a la 
comunitat les seves capacitats i temps per contribuir 
al millorament general de la qualitat de vida. 

Estem doncs en un moment dolç del voiuntariat, 
encara que aquest fa molt temps que existeix i que 
són molts els \ oluníans anònims que treballen i 
aconsegueixen miliorar la qualitat de \'ida de 
col.lecrlu^, marginats o carencials, sense conèixer 
l'aplaudiment i el reconeixement gairebé mai. 

Per a aquests, ser voluntari és diferent a fer de 
x'oluntari. Ser xoluntari no és fer el que es pugui a 
hores perdudes i només amb bona voluntat, sinó 
adoptar responsablement una actitud de ser\'ei, 
d'entrega i de disponibilitat vers els altres. 

Winterthur 
Vegeu 'Empreses constructores i inmiobiliàries' 

dels cotxes. Contràriament, no hi ha hagut 
millores notables de cara al transport públic ni de 
cara als peaton.-^. 

La novetat se centra principalment en 
l'acabament dels carrils centrals de les rondes de 
Barcelona i dels trams d'autopista d'accés a la 
ciutat. Dins de la ciutat, l'obertura dels nous 
carrers de la Vila Olímpica; la connexió d'Aragó 
amb Guipúscoa; la urbanització de la Rambla 
Prim; l'acabament de la Via Augusta; i la nova 
plaça de les Glòries, són algunes de les actuacions 
importants que ajuden a una major permeabilitat 
interior. 

L'efecte total de les obres de millora de la 
xarxa viària es podrà veure aviat, quan s'acabin 
un seguit de serrells, especialment els relacionats 
amb les immediacions de les rondes. 

Cal superar la xarxa interna, analitzar el que 
falta construir de connexions locals i, 
especialment, millorar la senyalització informativa 
urbana per facilitar la forma d'arribar a les rondes 
des de tots els punts interiors de la ciutat. 

Per les vies ciutadanes internes cal moderar el 
trànsit: més carrers locals per als residents i sense 
vehicles. Les grans vies representatives de la 
ciutat, com la Diagonal, la Gran Via i Aragó, 
necessiten menys carrils i més voravies. Cal 
acabar els carrers com la Meridiana, Josep 
Tarradellas, passeig de Sant Joan, i fer-hi les 
voravies adequades i un passeig central com cal. 

Amb les noves vies s'ha fet un gran pas 
endavant per acabar la xarxa viària de Barcelona, 
però encara queda molt per fer. Les obres 
olímpiques han augmentat la capacitat de 
circulació dels cotxes per la ciutat, q̂ ue és un 
guany qüestionable. Ú següent pas ha de ser 
augmentar la capacitat i comoditat peatonal dins 
de l'espai viari que ara tenim a disposició, encara 
que sigui a costa de reduir parcialment l'espai 
destinat al cotxe a l'interior de la ciutat. 

Xiringuitos 
Allò que s'endugué, no el vent, sinó el menyspreu 
per la Barcelona popular i festiva. El seny 
noucentista -ara amb el nom de disseny, ordre i 
espais lliures- s'imposà un cop més a la rauxa que 
tan bones estones ens havia permès de passar 
menjant musclos a la vora del mar. Els restaurants 
de la Vila Olímpica no seran mai el mateix, per 
més que ens ho vulguin fer creure. 

La xarxa viària de la ciutat i de la seva àrea 
metropolitana ha sofert una profunda modificació 
durant el darrer deceni. I les obres continuaran 
encara durant un parell d'anys. 

L'objectiu d'aquesta transformació ha estat la 
millora de la capacitat i la \'elocitat de circulació 

Zona Franca 
Situada al vessant sud de la muntanya de 
Montjuïc, la Zona Franca està formada per 
diversos barris, majoritàriament de classe 
treballadora i amb un fort component immigrant. 
La seva proximitat a les noves instal.lacions 
esportives augmenta el greu problema de 
comunicació que pateix, sobretot els dies que s'hi 
fan activitats esportives o culturals. En una 
paraula, les obres realitzades darrerament 
agreugen els problemes que ja tenia el barri. 

L'habitatge és un dels problemes més 
importants. La remodelació del Polvorí i dels 
habitatges de Seat va molt lenta; passen els mesos 
i no s'intueix mai la data de començament. Resten 
pendents les noves qualificacions del sòl i la 
realització de plans urbanístics amb habitatge 
públic a Illa Metalco, Fisan i als terrenys de Cepsa. 
D'altra banda, estan completament paralitzats els 
PERl del Plus Ultra i Can Clos. 

Pel que fa al transport, sembla que arribarà el 
metro a la muntanya màgica i que, en canvi, ningú 
no es compromet a dir quan i com arribarà als 
barris de la Zona Franca. Han donat prioritat a les 
pedres i als seus usuaris abans que als veïns. En el 
cas dels autobusos, queden pendents les peticions 
de regularitzar la freqüència de les línies 13, 9 i 38, 
i encara no s'ha creat una línia de circumval·lació 
als barris de la Zona Franca. 

Si a tot això afegim vells temes pendents, cor;. 
la recuperació de la rambla, el control de le.> 
empreses contaminants i dels abocadors 
industrials, i l'ampliació del centre sanitari Carle? 
Riba, podem concloure que la Zona Franca no es 
la perifèria olímpica, com algú va dir. En tot cas e.-
la perifèria de la Barcelona de Maragali. 

Zones verdes 
La Barcelona olímpica deixarà a la ciutat, a finals 
del 1993, 283 hectàrees més de zones verdes. 
Aquesta és la xifra de l'informe de la primera 
Tinència d'Alcaldia, presentat per Lluís Armet e! 
mes de maig de 1992. En total, Barcelona 
comptarà amb 967 hectàrees de verd, uns 5.5 
metres quadrats de verd per habitant. 

La xifra, aparentment satisfactòria, requereix 
una anàlisi més profunda. ^Quins han estat els 
criteris de prioritat en la localització d'aquestes 
zones verdes, i amb quins mecanismes de 
planejament s'han obtingut? I quin concepte de 
zona verda és el que s'ha comptabilitzat a 
l'informe? 

L'execució de zones verdes no ha seguit criteris 
racionals urbanístics per tal d'obtenir una xarxa 
equilibrada de verd a tots els barris de Barcelona. 
Han estat necessàries operacions immobiliàries 
paral·leles per tal de poder executar-les. S'ha 
donat prioritat a les zones verdes de les àrees 
olímpiques, i s'han oblidat molts barris de la 
ciutat amb importants dèficits de verd, i amb 
reserves de verd encara per executar, pendents 
dels estancats plans especials de reforma interior 
(PERI). 

L'escassetat pressupostària de l'Ajuntament 
per obtenir les zones verdes planificades a través 
del sistema d'expropiació ha comportat la 
participació de promotors privats en el procés 
d'obtenció d'aquests sòls. I massa vegades la llei 
del promotor ha fet oblidar el principi social de 
l'urbanisme. Els mecanismes que s'han utilitzat 
per obtenir aquests sòls han estat diversos: 

- Operacions puntuals de planejament que 
transformen en edificables part dels terrenys 
qualificats de verd a canvi d'executar el verd 
públic restant. Això representa la pèrdua de verd i 
la densificació del sector. 

- Plans d'ordenació amb estàndards de verd 
molt més alts que els establerts pel planejament 
vigent, per augmentar redificabilitat del sector. 
Això suposa la densificació del sector. 

- Abús de l'explotació privada de les zones 
verdes, establint usos privats que en restringeixen 
l'ús públic. Això suposa la privatització de les 
zones verdes. 

- Ocupació del subsòl de les zones verdes 
per a la construcció d'aparcaments. Pràctica 
nabituai que redueix la capacitat de suportar 
vegetació i comporta unes zones verdes amb 
paximents durs i escassa presència vegeta;. 

Pel que fa aK metres quadrats de zona verda 
comptabilitzats a l'infcwm'e, s'han utilitzat les 
superfícies que Parcs i jardins de Barcelona té 
comptabilitzats per al seu manteniment. En 
aquestes superfícies s'hi inclouen els talussos de 
les grans vies de circulació, i 6 metres quadrats de 
verd per cada arbre que hi ha a la ciutat. Mai no 
podem considerar aquestes superfícies com espais 
verds, ni tampoc comptabilitzar-los en l'estàndard 
de verd per habitant. Així és que de les 967 
hectàrees de verd que diu l'informe, 76 
corresponen als 127.000 arbres que tindrà Barcelo
na el 1993, i per tant són 76 hectàrees de verd 
inexistent i no comptabilitzable com a espai 
d'esbarjo i passeig. El mateix passa amb el verd 
dels talussos de les autopistes i eixos viaris. Fins i 
tot certs espais urbans afectats per la tendència 
actual de consum estètic, amb paviments durs, 
sense vegetació i sense zones d'ombra, amb 
materials que necessiten un manteniment continu 
que no es fa,... són pràcticament inutilitzables com 
a zones d'esbarjo i de passeig en un clima 
mediterrani com el nostre, i per tant, haurien de 
ser exclosos del còmput de zones verdes. 

Cal elaborar un nou informe amb les dades 
reals del verd existent a Barcelona; i a partir 
d'aquestes dades, la programació racional de les 
reserves de verd encara per executar, per obtenir 
una xarxa equilibrada de verd a tots els barris de 
la ciutat, amb actuacions potser menys 
especulatives i productives, però més socials i 
necessàries. 

Zoo 
Situat al parc de la Ciutadella, el Zoo de Barcelona 
es va inaugurar fa cent anys. Gràcies a la seva 
existència, animals de més de 500 espècies 
diferents conviuen en captiveri. Darrerament s'ha 
especulat amb molta insistència sobre el canvi 
d'emplaçament del zoològic, ja que les actuals 
instal.lacions són clarament insuficients. 
Finalment sembla que es remodelarà sense canviar 
d'ubicació, i només el zoo aquàtic es traslladarà al 
front marítim del Poblenou. 

Qui també es traslladarà, però per fer una 
teràpia curativa als Estats Units, serà l'orca 
Ulisscs, que està embogint a causa de les seves 
condicions de vida al zoo. 

Els tècnics estan estudiant de fer-hi una secció 
nova per allotjar els espècimens olímpics. 



f ,f ,f INDEX PER DISTRICTES t,f ,f 

Ciutat Vella 

Àrees de nova centralitat 
Barceloneta 
Barris aluminòtics 
Born 
Casa de l'Ardiaca 
Casa de la Caritat 
CCCCC 
Cinturons 
Ciutat Vella 
Col·lectors 
Estacions 
Expropiacions 
Porxos d'en Fontseré 
Frontó Colón 
Liceu 
Moll de la Fusta 
PERI 
Port olímpic 
Port Vell 
Procivesa 
Rambles 
Renfe 
Ronda Litoral 
Universitats 
Xiringuitos 
Zoo 

Elxample 

Les Arenes 
Arxiu de la Corona d'Aragó 
Auditori 
Barcelona posa't guapa 
Barris aluminòtics 
Can Serra 
Contaminació 
El Corte Inglés 
Fecsa 
'Illa de la discòrdia' 
INEM 
Mercats 
Metro 
Nus de les Glòries 
Plaça Catalunya 
PERI 
Rambles 
Teatre nacional 
Universitats 
Zones verdes 

Sants-Montjuïc 

Anella olímpica 
Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Can Tunis 
Cinturons 
Estacions 
Estadi Olímpic 
Fecsa 
Fira de Barcelona 
Funicular de Montjuïc 
INEFC 
Metro 
Miramar 
Montjuïc 
Palau Sant Jordi 
Paral·lel 
Pavelló Mies van der Rohe 
PERI 
Pisdnes Picomell 
Plaça Espanya 
Poble Espanyol 
Renfe 
Ronda Litoral 
Tarragona streef 
Torres de telecomunicacions 
Zona Franca 
Zones verdes 

Les Corts 

Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Cinturons 
EMagonal 
Tlla d'or' 
Rambles 
Ronda de Dalt 
Torre Melina 
Zones verdes 

. ^ Sarrià 
Sfiïnt Gervasi 

Sarrià-Sant Gervasi 

Arecs de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Can Caralleu 
Cinturons 
Collserola 
Frontó Pedralbes 
Masies 
PERI 
Piscines i Esports 
Ronda de Dalt 
Tibidabo 
Torres de telecomunicacions 
Túnel de Vallvidrera 
Zones verdes 

Gràcia 

Barris aluminòtics 
Casernes 
Contaminació 
PERI 
Teatres i cines 
Zones verdes 

, 7 
K^/^Gginardó 

Horta-Guinardó 

Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Cinturons 
Collserola 
Parc de la Clota 
Pavelló de la República 
PERI 
Pilotes d'en Porcioles 
Ronda de Dalt 
Túnel d'Horta 
Vall d'Hebron 
Velòdrom 
Viles olímpiques 
Zones verdes 

Nou Barris 

Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Cinturons 
Collserola 
Expropiacions 
Institut Mrental de la Santa Creu 
Metro 
Nou Barris 
Pantalles acústiques 
PERI 
Rambles 
Renfe-Meridiana 
Ronda de Dalt 
Turó de la Peira 
'Viviendas del Gobemador' 
Zones verdes 

Spht Andreu 

Sant Andreu 

Alsthom 
Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Riu Besòs 
Casernes 
Cinturons 
Col·lectors 
Estacions 
Fabra i Coats 
Masies 
Nus de la Trinitat 
Pantalles acústiques 
PERI 
Rambles 
Ronda Litoral 
Zones verdes 

Sant Martí 

Alsthom 
Àrees de nova centralitat 
Barris aluminòtics 
Cinturons 
Col·lectors 
"EX coloso en Uamas' 
Diagonal 
Encants 
Estacions 
Expropiacions 
Front marítim 
Avinguda Meridiana 
Nova Icària 
Nus de les Glòries 
PERI 
La Perona 
Pla de la Ribera 
Poblenou 
Port olímpic 
Rambles 
Renfe 
Ronda Litoral 
Viles olímpiques 
Zones verdes 



" C O N T R A F I G U R A O L Í M P I C A " 

JOAN BROSSA 



La transformació de la ciutat ha estat 
important i sembla que el neguit per acabar 
les obres s'hagi fos. Hem viscut alguns 
mesos en ple èxtasi i tot el món estava 
pendent de les nostres meravelles. Llavors, 
una crítica equivaha a un boicot a la ciutat 
olímpica. Ha passat molt de temps fins que 
no hem despertat del somni. Ara els Jocs 
Olímpics són lluny. I La veu del CARRER 
celebra el seu primer any de vida. Hem 
pensat que era molt oportú festejar 
l'aniversari amb aquest número doble sobre 
la Barcelona actual. 

£t T/rOL 
Com qualsevol títol, és ben discutible. 
Admet i exigeix més matisos. Potser 
fomentem, encara més, el personalisme; 
però la veritat és que tant avui com ahir, 
l'Ajuntament de Barcelona és 
presidencialista. 
Abordem la realitat de Barcelona des de les 
nostres limitacions, però sabem que el 
contingut d'aquest número supera l'àmbit 
de l'Ajuntament. Altres administracions, 
altres poders fàctics, nacionals i 
internacionals, imposen les seves lleis, és a 
dir també ens governen i donen forma a la 
nostra realitat. La Barcelona de Maragall va 
molt més enllà del que indica el seu títol. 

Amb les 250 paraules que componen aquest 
treball volem estimular la crítica, animar el 
debat, plantejar interrogants. Volem deixar 
constància que el moviment associatiu és 
viu, encara que moltes vegades no ho 
sembH. 
Pretenem facilitar informació, donar 
opinions, valorar encara que ens 
equivoquem. La majoria de publicacions 
durant aquests darrers mesos han caigut en 
una sobredosi d'acriticisme. Pretenem 
contrarestar una mica aquest cofoisme. 
CARRER busca equilibrar la balança. 

UNA opPhCouecTm 
Nosaltres sols no ho hauríem pogut fer. 'La 
Barcelona de Maragall' és fruit de la 
col·laboració d'una cinquantena de 
persones. Un número tan gran d'autors 
planteja també molts inconvenients: és un 
treball desigual i fins i tot contradictori. 
Aprofitem l'ocasió per donar les gràcies 
públicament a tots els que 
desinteressadament han fet possible aquest 
diccionari. 

No volem pas oferir un treball tancat. Volem 
obrir els números futurs de La veu del 
CARRER a la controvèrsia i al debat. Cal 
una reflexió col·lectiva sobre la ciutat que 
volem. 

Aquest número us arriba els darrers dies 
d'un any que no ha estat tan important com 
ens havien pronosticat. La veritat és que ja 
volem que s'acabi. I com que el 1992 obre la 
porta al 1993, CARRER us vol desitjar - en la 
mida que sigui possible - un bon any nou. 
Voldríem que la crisi no us afectés massa i 
que la solidaritat fos real i quotidiana. 

La redacció 
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