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Oriol Bohigas i Jordi Borja, 
contra la desaparició de les ciutats 

Una entrevista d'Eugenio Madueno i Andrés Naya 

riol Bollíg^^tordi Borja tenen en 
comú haver participat conn a tèc
nics i polítics en la gestió municipal 
de Pasqual Maragall, el primercom 
ideòleg de la transformació urbana 
que han deixat els Jocs Olímpics, i 
el segon de la descentralització de 
la gestió i la participació ciutadana. 
Borja i Bohigas, intel·lectuals bri
llants en llurs respectius camps, 
tenen igualment en comú la lliber
tat de dir el que pensen, com el 
lector comprovarà tot seguit. 

— Com imagineu la ciutat del 
proper segle? 
• i Bohigas: Jo l'imagino igual que 
la d'ara: el lloc que permet la 
casualitat, on pots emborratxar-
te , tenir una no via, una feina... Hi 
ha una pel·lícula magnífica, 
"Denise te llama", que explica la 
vida d'una gent que treballa a 
casa i es relaciona només a través 
d'Internet i el telèfon, i on queda 
clar que no es pot prescindir de 
les relacions reals que facilita la 
ciutat; que viure en una ciutat 
virtual seria catastròfic. 

Bohigas: *'Les 
relacions que 
facilita la ciutat 
són necessàries; 
una urb virtual 
seria catastròfica" 

~ Però la ciutat que al voltant de 
Barcelona, aquestes grans 
urbanitzacions 
despersonalitzades i nucleades 
al voltant de grans centres 
comercials, ja és una mica això: 
la no-ciutat americana... 
^ Bohigas: Sí, és possible que 
aquest creixement signifiqui l'as
sassinat de la ciutat i que aquest 
sigui un model que acabi impo
sant-se. A mi em sembla horrorós 
que sigui així, i si manés prohibi
ria tots aquests hípers de la peri
fèria. Perquè si maten la ciutat, 
maten també la producció cultu
ral , política, ar t ís t ica i in
tel·lectual que ella produeix. 

"— Algun antropòleg diu que les 
gran superfícies comercials, els 
hípers, són les àgores d'ara, les 
noves places públiques... 
^ Bohigas: Això és el que diuen 
els futuristes americans. Allà no 
hi ha places perquè fa molt fred, i 
la gent busca llocs calefaccionats 
per trobar-se. Però aquest no és el 
nostre problema. Aquest nou 

DANI CODINA 

Intel · lectuals bri l lants e n e ls s eus camps, Borja i Bohigas provoquen el debat 

atemptat contra el concepte de 
ciutat fracassarà a Europa, on ja 
s'han comès dos atemptats pre
vis, que també han fracassat: car
regar-se els centres urbans i 
construir autopistes urbanes. 
^ Borja: Hem de distingir entre 
aquestes urbanitzacions disper
ses, aquestes àrees sense ciutat, 
que agraden a alguna gent, i la 
ciutat pròpiament dita, la que me
surem per concentració, densitat, 
complexitat, eterogenitat social, 
diversitat cultural... A Barcelona, 
de moment, ens en sortim bas
tant bé, perquè les actuacions ur
banístiques, inclús a la primera 
corona, es fan amb aquest sentit 
de fer ciutat, de lligar la trama 
urbana. Fins i tot les rondes es
tan fetes amb aquesta intenció. 
Ara, aconsegui rem fer u n a 
Catalunya-ciutat, o ens sortirà 
un suburbi, una no-ciutat? 

— Quina mena de creixement 
preveieu? 
^ Bohigas: Cap. La ciutat no 
creixerà en el proper segle, per
què no hi ha natalitat. En lloc de 
créixer, decreixem. És un proble

ma gravíssim. Som el país amb la 
taxa de natalitat més baixa del 
món: l'4 fills per dona. Com diu 
Pujol, Catalunya desapareixerà 
d'aquí a 80 anys, quan morim tots 
els que hi vivim ara. Per això 
necessitem immigració. És curiós 
que els països europeus on les do
nes més treballen fora de casa són 
els que tenen més natalitat, i no a 
l'inrevés, com alguns pensen. 

— I què es pot fer? 
^ Bohigas: Construir pisos molt 
més petits, com a França, on el 80 
per cent dels nous habitatges són 
de 20 metres quadrats, perquè 
siguin més barats i la gent pugui 
comprar-los. Ara els joves s'estan 
a casa fins als 30 anys, i, és clar, 
no poden fer nens perquè no te
nen espai on aplicar-s'hi. Una po
lítica de viviendes petites es, en el 
nostre cas, una política a favor de la 
pervivencia de Catalunya. 
• • Borja: Barcelona decreix tam
bé perquè la gent marxa a 
Sabadell, a Mataró, a d'altres llocs 
amb habitatges i serveis més as
sequibles. És el mateix que pas
sava a primers de segle, quan la 

Jo rd i Borja (Barcelona, 1941) 
ha estat professor de Geogi-afia 
urbana a la Universi ta t 
Autònoma i és professor a 
l'Institut Francès dU'rhanisme 
de París. Ha ocupat càrrecs 
directius a lAjuntament de 
Barcelona entre 1983 i 199.5, i 
ha elaborat els plans estnitègics 
i projectes de desenvolupament 
urbà de varies ciutats europees 
i llatinoamericanes. Acaba do 
publicar "Local y global" amb 
Manuel Castells (Taurus). 

gent anava a Sant Andreu, Horta 
o l'Eixample. A mi no em preocu
pa, perquè la ciutat, encara que ara 
té aquesta qualitat plurinominal i 
plurimunicipal, es manté. Mentre 
hi ha metro i Ferrocarrils de la 
Generalitat, hi ha ciutat. 

— El creixement depèn també 
dels factors econòmics. 

Borja: '%a ciutat 
ha de mantenir 
^ zones roges^ com 
V antic Xino que 
permetin el refugi 
de la gent aL·legal" 

• i Borja: El creixement de les ren
des a l'àrea metropolitana es man
té constant. Prenent com a mida 
100 la mitjana de les rendes euro
pees, a començament dels anys 
vuitanta estaven a 80, i ara esta a 
98. La tendència és al creixement, 
i per créixer es necessita una po

blació activa. Que la població en
velleixi durant un període no és 
un problema, el que compte és si 
el creixement econòmic es man
tindrà a l'alça. 

— l·a ciutat futura serà 
Catalunya? 
• • Borja: El repte dels tècnics es 
saber si amb tots aquests ele
ments demogràfics, econòmics, 
etc. podem proposar un model 
d'organització de la ciutat-regió. I 
s'han de pensar coses noves. Per
què no és el mateix un model de 
creixement cap a Girona que cap 
al barri de Poblenou. Hem d'ima
ginar propostes que, com l'Arc de 
La Defense de Paris, serveixen 
per donar continuïtat a la ciutat. 
El front marítim n'és una. 

— I la ciutat actual, el centre, cap 
a on evolucionarà? 
^ Borja: El de Barcelona evoluci
ona en el sentit contrari al que 
suposa la desaparició de la ciutat. 
Està revifant i revitalitzant tots 
els elements -històrics, monumen
tals, simbòlics...- que fan ciutat i 
permeten gaudir-los als ciuta
dans. A mi em sembla molt posi
tiva aquesta recuperació del cen
tre, i a la vegada, que la ciutat 
mantingui 'zones rojes', com abans 
el barri Xino, llocs que permetin 
el refugi de la gent al.legal, és 
igual si aquestes zones estan al 
Raval 0 a Cerdanyola, però es de 
justícia urbana assumir-les i per
metre'n l'existència. 
^ Bohigas: La ciutat és això, des 
del Renaixement; el lloc de con
frontació i de conflicte. Sense ciu
tat no hi hauria progrés social, ni 
civilització col·lectiva. La no-ciu
tat és un invent de la dreta. 
^ Borja: El dia que vaig visitar 
ims quants barris de Los Angeles, 
vaig fer 300 quilòmetres en cotxe -
com de Barcelona a Saragossa-. Jo 
crec que això no pot ser una ciutat, 
sinó que, com diu Musil, les ciutats 
s'han de conèixer amb els peus. 

— I la ciutat del mestissatge, de 
la multiculturalítat, de l'allau 
immigratori del tercer món que 
uns esperen, uns altres 
acceptem i altres temen? 

(segueix a la pàgina 4) 

Oriol Boh igas (Barcelona, 
1925) és arquitecte i urbanista, 
impulsor de l 'arquitectura 
moderna a Catalunya durant 
els anys 60. Ha estat director 
de l'Escola d'Ai'quitectura, 
de legat d 'Urban isme de 
l 'Ajuntament , pft 'sident 
d'Edicions 62, autor del pla de 
!a Vila Olímpica i regidor de 
Cultura. És dels intel·lectuals 
que acostuma a dir el que 
pensa; sovint en foi'ma 
d'exabruptes. 
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Borja: "Els partits 
no s ̂ haurien de 
presentar 
a les municipals" 

Bohigas: "Les 
associacions de 
veïns han de fer 
la nova revolució 
cultural" 
(ve de la pàgina 3) 
• i Bohigas: Objectivament ens 
interessa una bona immigració 
d 'afr icans, però no us feu 
il·lusions, que no vindran. Per 
què haurien de venir a aquest 
desastre de país? Per aquí van de 
pas cap a França, cap a Holanda, 
on parlen idiomes que entenen i 
on hi ha previsions per acollir-los 
(a Holanda estan fent un milió 
d'habitatges per immigrants), 
la Borja: Mai a la història recent 
de la humanitat hi havia hagut 
tan poques corrents migratòries 
com en els darrers 20 anys. Quan 
a França es parla del problema 
dels immigrants, estan parlant 
dels néts i dels fills d'aquests. Els 
immigrants no són un problema, 
sinó allò que d'una manera racis
ta denominen 'caps de turc'. I quin 
és el problema real? Que per pri
mera vegada en moltes generaci
ons, els joves tenen espectatives de 
futur inferiors a les de les generaci
ons anteriors. Això provoca moltes 
frustracions. Perquè si tens feina i 
t'exploten, sempre tens el recurs de 
lluitar al sindicat. Però si no tens 
feina, contra qui protestes? 

— Això explica les explosions de 
violència puntual. 
^ Borja: Explica la necessitat de 
buscar culpables, i fenòmens com 
el racisme, la intolerància... 

— Quin paper han de jugar les 
ciutats en un món globalitzat? 
^ Borja: L'escenari previsible és 
que els estats perdin poder i com
petències-econòmiques, monetà
ries, militars...- davant l'estat 
comú europeu. Quedaran per so
bre grans superestructures, com 
rOTAN, l'UE, les Nacions Uni
des..., i per sota, les ciutats i les 
regions -a mi cada cop en costa 
més d i s t ing i r Barcelona de 
Catalunya-, que seran les encar
regades d'administrar i aplicar 
les diferents polítiques. 

— Serà l'hora de Maragall, 
alcalde experinnentat. 
^ Borja: Voleu dir? Jo crec que 
Pujol és immortal. 
ím Bohigas: Pujol ja és l'alcalde 
de la ciutat Catalunya. 
• i Borja: L'alcalde de Barcelona, 
sigui qui sigui, hauria d'estar pre

sent com un conseller més al Con
sell Executiu de la Generalitat, i si 
Maragall ho hagués estat, ens hau
rien estalviat moltes històries. 

— I la participació dels ciutadans 
en la gestió democràtica futura? 
^ Bohigas: Jo vull reconèixer el 
paper transcendental que han tin
gut les associacions de veïns en la 
configuració de Barcelona. Les 
associacions de veïns van fer to
tes les guerres en favor de la reno
vació de la ciutat des del punt de 
vista de la sociologia dels barris, 
• i Borja: I van aturar els plans 
d'en Porcioles. 
^ Bohigas: Però tot això és una 
tasca acabada. Ara, les associaci
ons de veïns han de fer la revolu
ció cultural. 

Bohigas: "Cal 
tomar als orígens i 
denunciar que 
aquesta llibertat 
només interessa i la 
utilitzen els rics" 

— Ondial 
^ Bohigas: Vivim en una situa
ció t an catas t ròf ica , t a n t a 
Catalunya com a Europa i el món, 
que només ens queda la revolu
ció. No vull dir que haguem de 
sortir a fotre trets, sinó que hem 
de fer una revolució cultural, 
intel·lectual, per canviar la situa
ció actual, que és insostenible. 
Aquests dies he llegit el llibre 
d'Ignacio Ramonet, el director de 
Le Monde Diplomatique,Un inun
do sin rumbo, i encara estic sota 
el xoc. Perquè resulta que a la Unió 
Europea hi ha 50 milions de pobres 
i 20 milions de desocupats. Vivim 
ima situació dramàtica. 
• • Borja: Quan llegeixesLe Monde 
Diplomàtic t'agafen ganes d'ama
gar-te sota el llit. 
^ Bohigas: Expliquen que hi ha 
multinacionals que tenen més 
pressupost que molts estats, i que 
els de dues d'elles superen els 
dels EUA. Aleshores cal pregun
tar-se: ^qui mana al món? ^quin 
paper fan els polítics, sinó d'em-

Bohigas i Borja e n un moment de l 'entrevista 

pleats d'aquestes macro empre
ses? Davant aquesta nova reali
tat, les associacions de veïns, que 
per a mi són la veritable societat 
civil, haurien d'assumir un pro
grama revolucionari de tres punts: 
1. Lluitar contra els mitjans de 
comunicació. Algú ha de dir d'una 
vegada que els periodistes, com a 
cos, són uns impresentables. 
2. Desemmascarar aquesta de
mocràcia que tenim, que no és la 
representació de la voluntat po
pular, sinó el govern que posen 
aquestes companyies que ma
nen més que els estats. Em de
claro contrari a aquesta demo
cràcia que funciona al món, la 
democràcia del senyor Clinton, 
que és una mamarratxada. I con
trari als partits polítics, que, a 
més d'emparar aquesta farsa, 
defensen la imatge de polítics 
que són delinqüents. 
3. Reivindicar la sobirania de 
Catalunya. Perquè és del tot in
sostenible que la diferència en
tre el que Catalunya aporta a 
l'Estat i les inversions que rep 
siguin d'l,8 bilions de pessetes. 
I mentre tant hi ha un govern 
espanyolista com el d'en Jordi 
Pujol que permet i avala aques
ta espoliació. 
Perquè tot això canviï alguna 
vegada, cal que les propostes, la 
reivindicació dels canvis, sorgei
xin de nou dels veïns, de la base, 
del poble; de la mateixa manera 
que abans sorgia la reivindica
ció d'una plaça o d'una escola. 
La revolució que necessitem, 
amics meus, està en mans de la 
Favb! 
• i Borja: Més que societat civil, 
les associacions de veïns són la 
societat política. Perquè la polí
tica no es pot deixar només en 
mans de les institucions i dels 
parti ts. I de la mateixa manera 
que en una època les associaci
ons de veïns van anar més enllà 
de les reivindicacions de coses 
puntuals i van assolir els objec
t i u s de l 'Assemblea de 
Catalunya, ara podrien reivin
dicar els dèficits de participació 
política que hi ha, de qualitat de 
vida i de perspectives de futur. 

— Posa'ns un exemple. 
^ Borja: Podríeu demanar que a 

les eleccions municipals no es pre
sentin els partits polítics. 

— Òndia! 
^ Borja: A Canadà no es presen
ten. Hi ha candidatures de ciuta
dans, entre les quals poden ha
ver-hi polítics, però els partits 
com a tals no es presenten. Això 
com a mínim renovaria la políti
ca. També podríem reivindicar el 
vot universal, programàtic i obli
gatori. Vull dir que tothom que 
viu a una ciutat hauria de poder 
votar; pragmàtic vol dir que qui 
no acomplís les promeses del seu 
programa podria ser denunciat 
davant els tribunals i ser despos
seït del seu càrrec; i obligatori 
perquè no pot ser que continuem 
el sistema actual en que la meitat 
de la població decideix, mentre 
que l'altra meitat s'inhibeix. Si no 
estan d'acord amb el sistema, que 
votin en blanc, però ha de votar 
tothom, perquè no hi ha dret sen
se deure. 

Borja: "Hem 
passat d^una 
dictadura 
oligàrquica a una 
democràcia també 
oligàrquica" 

— Tot això vol dir que considereu 
anquilosat el sistema democràtic. 
Però, què es pot fer per 
dinamitzar-lo? 
^ Bohigas: Jo tinc varies soluci
ons. Per exemple, respecte als 
partits polítics, jo prohibiria que 
els seus càrrecs, des de regidor a 
ministre, poguessin entregar al 
partit una part del seu sou. Això 
reduiria a la meitat els seus in
gressos. I obligaria l'Estat a que 
controlés els pressupostos de cada 
partit. Els obligaria a fer llistes 
electorals obertes... 
• • Borja: Jo vaig fer el projecte de 
descentralització i participació 
ciutadana de Barcelona; es va 
aprovar l'any 1986, però encara 
no s'aplica del tot, òbviament per 
manca de voluntat política; dels 
socialistes en aquests cas. Si pro-
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posés que les llistes es fessin ober
tes, els partits hi estarien en con
tra. És un desastre! Hem passat 
d'una dictadura oligàrquica a una 
democràcia igualment oligàrquica. 
•1 Bohigas. Per això jo em declaro 
enemic d'aquesta democràcia. 

— Això la gent no ho entendrà. 
• • Bohigas: La gent em confondre a 
mi amb un feixista? No foteu! Jo 
reclamo que es democratitzi la demo
cràcia. Que la gent sàpiga que no es 
veritat que tots siguem iguals da
vant la llei. Que no pot ser que 
pagui els mateixos impostos -el 
SSÇí̂  una persona que guanya vuit 
milions a l'any, que un que cobra 
mil. No pot ser que el Duc d'Alba i 
la classe mitja paguin els mateixos 
impostos! Això és així, i curiosa
ment ningú ho discuteix. 

— Ni la dreta ni l'esquerra. 
• • Bohigas: Per això jo crec que 
hem de tornar als orígens, denun
ciar que aquesta llibertat només 
la utilitzen i només interessa als 
rics. Cal tornar a preguntar-se 
"llibertat per a què?" I, personal
ment, estic disposat a sacrificar 
llibertat per igualtat. És en aquest 
sentit que us animo a fer una nova 
revolució. Una revolució que jo ja 
no veuré, però de la que m'agrada
ria haver estar part inicial. 

— Tot aquest radicalisme està 
molt bé, però vosaltres heu estat 
el poder, heu decidit el tipus de 
ciutat que s'ha fet, heu aconsellat 
els qui prenien les decisions... no 
hauríeu de fer certa autocrítica? 
tm Borja: El que em surt espontà
niament és que no hi ha hagut cap 
errada important. La concepció 
global de la ciutat està ben feta. 
Avui hi ha un acord molt genera
litzat en el món sobre l'interès de 
l'experiència urbana de Barce
lona. Però això no ens garantitza 
que sabrem resoldre els proble
mes de futur, els de Catalunya-
ciutat 0 Barcelona-ciutat regió. 
^ Bohigas: Les Rondes, que són 
el que més critiques suscita, jo les 
trobo immillorables. Encara mas
sa amples i tot. La seva funció no 
és -com passa a altres ciutats eu
ropees- facilitar el trànsit de pas, 
sinó permetre l'entrada i distri
bució a la ciutat. 
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Les solucions sorgeixen de baix 
Moviments socials 

JOSEP FONTANA 

Se'ns ha educat amb una història del 
progrés humà en la qual l'aparició i el 
desenvolupament de l'Estat modern, 
proveïdor de serveis socials per al 
conjunt de la població, té un paper 
essencial. Des de fa unes dècades, 
però, resulta cada vegada més clar 
que en molts aspectes aquest progrés 
s'ha aturat i que el sistema polític és 
incapaç de seguir garantint, no ja la 
millora que ens prometia, sinó ni tan 
sols el manteniment dels serveis que 
ens proporciona encara, i aquesta crisi 
de l'Estat ha fet que ens adonem que 
estàvem oblidant la importància que 
històricament ha tingut l'actuació autò
noma dels grups de ciutadans, de les 
organitzacions horitzontals de la més 
diversa natura, a les quals són deguts 
probablement molts dels guanys que 
erròniament s'atribueixen a l'Estat. I 
hem pogut veure, en el present, que 
allà on l'Estat s'ha mostrat incapaç de 
complir les funcions que en teoria li 
pertoquen, com passa tot sovint a les 
grans ciutats, no hi apareix necessàri-

No podem refiar-
nos solament duna 
política on la 
participació dels 
ciutadans és 
mínima i la 
capacitat de 
control, nuL·la 

ament el caos, sinó que poden sorgir 
formes d'organització altematives que 
neixen de baix, del teixit associatiu dels 
ciutadans. 

A finals del segle XX les ciutats han 
esdevingut en molts casos massa 
grans per a la capacitat dels Estats de 
govemar-les i de proporcionar als seus 
habitants un mínim de serveis. És fàcil 
d'advertir-ho en les grans aglomeraci
ons dels països llatinoamericans que 

• La ciutat de Medellín, a Colòmbia 

han crescut acceleradament amb els 
excedents de població expulsada de 
les zones rurals per la pobresa. Una 
ciutat com Mèxic, que sembla que té -
qui podria dir-ho amb certesa?-vint-i-
setmilionsd'habitants, resulta un exem
ple clar d'aquella mena de miracle que 
és el simple fet que cada dia tomi a 
funcionar. Amb unes dimensions més 
petites, però no pas amb menys pro
blemes, això mateix passa a Lima o a 
Bogotà. 

El visitant europeu rep el consell de 
no acostar-se a les barriades margi
nals d'aquestes ciutats, i el que se li 
acut com a màxim és fer una breu 
ullada a aquestes grans aglomeraci
ons, tot passant en automòbil peralgu-
na carretera de circulació ràpida. 
D'aquesta manera he vist els nuclis 
que envolten Lima o Mèxic. Només en 
un cas, acompanyat d'amics que co
neixien bé els barris i hi desenvolupa
ven alguna forma d'activitat, he pogut 
caminar per aquestes zones, veure 
com viu la gent i pariar-hi. 

Això va passar a Bogotà, una 
ciutat on l'estructura complexa de la 

nostra societat, i la seva desigualtat, 
resulten fàcilment visibles. Només 
cal recórrer la "Carrera séptima" de 
nord a sud: es comença als barris 
residencials dels rics, se segueix per 
la zona de negocis, amb els seus 
gratacels (per sota dels quals circula 
un riu immens de dòlars d'obscura 
procedència), es passa pel centre, 
amb els edificis de l'administració i el 
vell barri colonial de la Candelaria, 
on es comença a advertir la degra
dació, que augmenta progressiva
ment cap al sud, fins a arribar a 
aquell altre Bogotà dels barris po
bres que s'enfila pels turons i que 
amb els seus cinc milions d'habi
tants, en ràpid creixement, és més 
gran que el que hem deixat enrere. 

Només que quan arribes allà, als 
extrems de la pobresa urbana, no hi 
trobes el món de la delinqüència i la 
marginalitat que pertorba el son dels 
habitants benestants, sinó una po
blació que treballa i lluita, que cons
trueix escoles i cerca solucions co
munitàries als problemes que un 
estat pretesament omnipotent és in

capaç de resoldre. Caminant pels 
carrers d'Altamira, a San Cristóbal, 
en un diumenge en què els seus 
habitants s'esforçaven a reparar els 
estralls que havien causat unes plu
ges torrencials, t'adonaves que en 
aquesta història del progrés humà 
que hem estat explicant durant tants 
anys, on l'estat "modern" té un paper 
fonamental, alguna cosa fallava. 

El que per a mi era un desco
briment m'ho van explicar amics que 
treballaven amb les organitzacions 
d'aquests barris i en especial Alfonso 
Torres, d'un treball del qual prenc les 
informacions essencials que se
gueixen. 

Als anys cinquanta i seixanta les 
primeres actuacbns dels pobladors 
arribats als barris de Bogotà van estar 
destinades a la parròquia, l'aigua o el 
clavegueram. Tot seguit els objectius 
van ser les escoles, els parcs i les sales 
comunitàries. Des de finals dels setan
ta han anat apareixent grups de base 
i organitzacions comunitàries amb ob
jectius nous i amb formes de treball 
encaminades a resoldre problemes 

específics en relació amb lescarències 
dels serveis socials, com els d'atenció 
a la salut, i amb l'interès per promoure 
activitats (alfabetització, biblioteca, te
atre). 

Aquestes organitzacions-comitès, 
grups i cooperatives- integrades pels 
mateixos pobladors i sense pretensi
ons polítiques a llarg termini han hagut 
d'aprendre a relacionar-se i a negociar 
amb l'estat i amb els partits, que els 
veuen com un mitjà per impulsar els 
seus propis projectes, a la vegada que 
es malfien de la seva autonomia, que 
troben "subversiva" (en molts casos, 
membres d'aquests gmps de barri han 
estat assassinats). 

Els anys 90 han 
vist augmentar 
les experiències 
organitzatives 
populars 

La dècada dels noranta ha vist 
augmentar les experiències orga
nitzatives populars -gmps de joves, 
biblioteques, jardins comunitaris, em
preses productives- a la vegada que 
apareixen actuacions que van més 
enllà del barri, cap a projectes d'àmbit 
zonal més ampli. El pas següent haurà 
de ser el de passar a preocupar-se de 
la ciutat en el seu conjunt i recuperar-la 
per a iniciatives nascudes de baix. 

Les coses a casa nostra no tenen 
tanta gravetat com a Bogotà o a 
Lima; però la voluntat manifestada 
per l'estat d'anar-se desempallegant 
dels serveis socials ens mostra que 
la naturalesa dels problemes és la 
mateixa i que, a mitjà termini, la lliçó 
de Bogotà ens pot ser útil. Ens cal 
entendre que els problemes no es 
resolen sempre des de dalt, i que no 
podem refiar-nos solament dels 
mecanismes d'una política on la par
ticipació dels ciutadans és mínima i 
la seva capacitat de control, nul.la. 
La iniciativa directa des de baix, a 
través dels grups i de les organitza
cions dels ciutadans, és essencial. I 
ho serà cada vegada més en el futur. 

Josep Fontana és historiador. 

El teu servei d'activitat física a: 

^ . 

AIGUAJOC Centre de Fitness 

J^S^ TOT AIXÒ...!! 

C/Comte Borrell,21-33 443 03 35 

Complex Esportiu Mpal. Can Cuyàs C/ Rasos de Peguera, s/n 276 01 02 

Parc Esportiu Mpal. Can Dragó C/Rosselló i Porcel, 7-11 276 04 80 

Poliesportiu Mpal. Frontó Colom C/ La Rambla,18 302 32 95 

Poliesportiu Mpal. c/ Perill C/ Perill, 16-22 459 44 30 

IOGA 

AIGUAGIM!! 

SPORTTOPÜ 

MOLT MES. 



iCARRER 
N- 2. novembre-desembre 1991 
Temes: 
La cursa de la diagonal fins al mar frenada. MANEL ANDREU 
El difícil repte de netejar la brossa. CABOL BIOSCA 
El Born: supermercat cultural. GOYA RUIZ 
Nadal, tradició comercial. JAN GRAU 
El patrimoni històric de la ciutat desapareix. 
XAVIER MORENO I MERCÉ TATGER 

Opinió: 
L'anyorança de la pèrdua. 
MONTSERRAT ROIG 

Dossier: 
Inseguretat, delinqüència i drogues 
Persones: 
Cesc, ERNEST ALOS 

Barris: 
Can Tunis un barri oblidat; 
Passejada per Horta 

íCARRER 
N^ 3. gener 1992 
Temes: 
Aumento de transportes, una provocación. ANDRÉS NAYA 
El metro no hi arriba. MARC ANDREU 
El negoci de construccions Castro. ERNEST ALOS 
Els cafès del 79. FOTOS: SALVADOR TRESSERAS 

Del Ninoü a la Candelera. LLUÍS PUIG; 
Què és un PERI? MIRORA ROIG 

Opinió: 
La nova llei de la vivenda. JOSEP MOLINA; 
Tiempos futuros. MANUEL VAZQUEZ MONTALBÀN 

Dossier: 
Ser vell a la ciutat 
Persones: 
Tísner. MARTA PLUJÀ 

Barris: 
Sant Antoni: un any de l'explosió del carrer Borrell; Poblenou: 
falsa restauració del cementir i ; Trinitat Vella: Trinijove 

Un futur sense relacions socials? 
La gent 

ANNA ALABART I JOAN COSTA 

Com seran les relacions socials 
del segle XXI? Ningú no té una 
bola màgica. Tots tenim, en canvi, 
desitjós i pors. Les pors es deriven 
de la nostra pròpia imaginació, però 
són encoratjades per la projecció 
d'allò que ja està passant o d'allò 
que sabem que passa en altres 
indrets. Un exemple: fa aproxima
dament un any al cinema Verdi van 
projectar una pel·lícula -Denisse 
te llama- en la qual una colla 
d'amics s'havien conegut a través 
d'Internet. La seva relació era, 
doncs, mediàtica. Un dia decidei
xen superar la realitat virtual i tro
bar-se per anar a sopar, però tots 
acaben trobant una excusa per no 
anar-hi. És clar que també pot pasar 
el contrari: que dos o més amics o 
familiars reforcin la seva relació -
massa distant geogràficament- a 
través dels mitjans telemàtics, in
formàtics, o senzillament telefònics. 
Però fer un ús positiu dels nous 
mitjans implica prendre conscièn
cia no sols de les possibilitats sinó 
també dels perills. En aquest sentit 
la por -que fomenta l'alerta- pot 
resultar altament positiva. 

De tota manera, potser caldria 
substituir la pregunta inicial per unes 
altres dues: Com són avui les relaci
ons socials? I, quines són les noves 
tendències que ara s'apunten? 

Els barcelonins es 
veuen obligats a 
recórrer distàncies 
més llargues per 
anar a treballar, a 
estudiar, a comprar 
o al cinema 

Les relacions socials barce
lonines, tot i ser les pròpies de les 
grans ciutats, tenen dos compo
nents molt particulars -derivats I 
lligats a la cultura mediterrània-: el 

primer és la importància 
de les relacions familiars; 
el segon, la cultura del 
carrer. A partir d'aquí es 
construeixen i s'estructu
ren la resta de relacions 
socials, fins i tot les asso
ciatives. 

Avui aquests dos ele
ments fonamentals de les 
nostres relacions estan 
sotmesos a canvis impor
tants. La família, per por 
del desplaçament obligat 
dels més joves fora de la 
ciutat, està reduint les 
seves potencialitats com 
a xarxa d'ajut. Si les pare
lles joves han d'anar a 
viure a 30 quilòmetres de 
distància dels seus pro
genitors, és clar que ni la 
solidaritat intergenera-
cional dels avis envers els 
nets, ni la dels adults jo
ves cap als més grans 
podrà funcionar plena
ment; com a mínim que
darà afeblida. 

Quant al carrer, el seu 
paper com a fonamen-
tador de contactes cara a 
cara es va perdent dia a 
dia. La mobilitat diària de 
la població, sovint fora del 
propi municipi, desnatu
ralitza les relacions i les converteix 
en superficials i anònimes. 

• Buits pel consum 

D'altra banda, fenòmens com el de 
les grans superf íc ies estan 
introduint una moda totalment fo
rana, molt nord-americana: es 
constitueixen en lloc d'estada d'una 
població que no té res més en 
comú que les seves pràctiques 
consumistes. En una gran superfí
cie, joves, adults i nens poden pas
sar-hi una jornada sencera. Hi tro
baran des de la guarderia fins al 
cinema, des del supermercat fins 
al mobiliari, des del restaurant fins 
a la roba de casa... Fins i tot, a 
vegades, hi podem trobar el veí del 
pis de sobre o de la casa del cos
tat... Feia tant temps que no es 
veien, que ara estan satisfets de la 
coincidència! 

Tot sembla capgirat. En un país 

• El comerç està patint fortes transformacions a la nostra ciutat 

de sol i de clima benèvol, on es pot 
comprar i passejar per barris i car
rers, entre edificis carregats d'his
tòria i de valors estètics, per parcs 
i per rambles, hi ha qui opta per 
ficar-se en locals tancats i passar-
hi el dia. 

Mentre els petits comerciants 
de barri són els principals proveï
dors del consum familiar, les boti
gues resulten un nucli de connexió 
social; mentre els bars són fre
qüentats pels que hi viuen a prop, 
aquesta establiments es constitu
eixen en lloc de trobada, de discus
sió i de posada en comú d'opinions 
i plantejaments; en la mesura que 
les placetes i els carrers són el lloc 
d'estada i de passeig, es fomenten 
les relacions cara a cara i els habi
tants del barri, o del municipi, es
devenen persones amb un vincle 
de veïnatge, és a dir, veïns. Però 
aquesta dinàmica està desaparei

xent o, com a mínim, està minvant, 
malgrat l'esforç de moltes entitats, 
i especialment el de les associaci
ons de veïns per impedir-ho. Els 
barcelonins es veuen cada cop més 
obligats a recórrer distàncies més i 
més llargues per anar a treballar, a 
estudiar, a comprar o al cinema. 
També per trobar-se amb els amics 
o, fins i tot, com s'ha comentat 
abans, amb la família. 

• Esquizofrènia de ciutat-regió 

La dinàmica de les ciutats regió -
concepte que sens dubte avui pot 
aplicar-se a Barcelona- provoca 
un cert tipus "d'esquizofrènia", no 
solament relacionada amb la quan
titat d'impactes que diàriament re
ben els ciutadans a partir dels dife
rents papers que els correspon des
envolupar (en la família, la feina, 
l'escola, amb els amics...) sinó tam
bé per la multiplicitat de llocs que 

PEDBO MADUENO 

han de freqüentar. Per això seria 
bo que, sense perdre les possibili
tats que ofereix, la gran ciutat esti
gués dissenyada de tal manera 
que els viatges es poguessin mini
mitzar perquè els barris i els petits 
municipis recuperessin part de les 
funcions que ara estan concentra
des en uns pocs indrets (comerç, 
llocs de treball, ensenyament, llocs 
de trobada, diversions, places i 
passejos...). Si això fos així, no han 
de preocupar les noves tendències 
de connexió a distància. En el cas 
contrari, bona part dels viatges i de 
les relacions directes tendiran a 
ser substituïts per aquells que per
metin les noves tecnologies, i les 
relacions socials resultaran cada 
dia més estranyes i, sobretot, 
menys intenses. 

Anna Alabart i Joan Costa són 
sociòlegs. 

f()^l·| 
Artesania Popular 

Avinyó, 28 Bis 
Tel. (93) 317 13 24 
08002 - Barcelona 

BODEGA 
ANDREU 

CAVLS, VINS, XAMI'ANYILLOS, 
lAIM.S, LNTKLPANS 

d MOLES, 25 
(prop Plaça Catalunya) 

^ 302.07.39 

La Rambla, 74. 
08002 Barcelona 

Telf.: 317 75 85 - 302 41 80 

PAS 

* PAS 
Animaciones, Despedidas, 

Fiestas... 

TeL/Fax. 93.412.05.58 

E-mail: pusapas@teleline.e.s 

Que t'agrad.irij trob.ir, a 

ELS ENCANTS DEL GÒTIC 

IOTS LIS PISSABTES Dl 
12 A 21 IlORl S 

412.42.72 



CARRER 
N9 4. febrer 1992 
Temes: 
Racismo Institucional. SAOKA KINGOLO I ROSA SINGLES 

Especulació a "Tarragona Street". FERRAN NAVARRO 
No al nus de les Glòries. MARC ANDREU I OLE THORSON 

Gane dinero olímpicamente. ALBERT RECIO 
Per Carnaval, tot s'tii val. LLUÍS PUIG 
Acusación popular contra una agresión sexual. ROSA MIRÓ 
Aumentos en los alquileres. JOSEP MOLINA 
Opinió: 
El derecho a la Ciudad. EDUARD MORENO 
Pensar en l'usuari. TERESA PÀMIES 
Dossier: 
Moure's a Barcelona. Anàlisi d'una realitat 
Persones: 
Oscar Nebreda. MARTA PLUJA 
Barris: 
Passejada a la Plaça Sant Felip Neri; Antic municipi de Vallvidrera 

Lci Vt'u tiel 

CARRER 
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CRAIGIE H O R S F I E L D 

• Territori i gent del barri de Vallbona, una de les Barcelonès que queda més amagada als ulls de tothom 

Perdent-se i trobant-se a la gran ciutat 
La ciutat 

JosEP-ViCENT MARQUÉS 

Un dia que, fa molts anys, debatí
em les preferències sobre les di
mensions dels pobles i les ciutats 
i la vida que s'hi podia fer, vaig dir 
que la mida òptima de les ciutats 
era aquella en què si et trobaves 
en un bar una nit una dona atrac
tiva que t'explicava els seus pro
blemes, no resultava ser la millor 
amiga de la teua companya. Dis
sortadament no hi ha una mida de 
ciutat distància de seguretat que 
ens done eixe anonimat que de 
vegades voldríem. De fet, vaig 
saber la "infidelitat" d'una dona 
per una altra amb qui vaig fer lliga 
a dos-cents quilòmetres del seu 
domicili i que, de fet sols coneixia 
de l'altra població l'altra dona amb 
la qual jo sortia i el fals amic amb 
qui també festejava. 

Jo vaig néixer a València en un 
barri que no era ni impersonal. 
Mon pare, per contra, havia nas

cut en un barri de Ciutat Vella on 
les prostitutes eren considerades 
unes treballadores més i es nega
ven a fer serveis als xicots del 
barri compromesos. ("Vés-te'n o 
li ho diré a la teua novia"). Supose 
que la ciutat conjunt de barris-

Dissortadamenty 
no hi ha una 
mida de ciutat 
que ens done eixe 
anonimat que de 
vegades voldríem 

pobles a la Mediterrània on tot
hom es coneix i se sap normal
ment pobre està condemnada a 
desaparèixer. 

• Mercat i convivència 

Part del mal anonimat és no saber 
que ei veí també és desgraciat, té 
malalties, s'avorreix i et necessita. 
En eixe sentit totes les ciutats grans 

són de quiero y no puedo, de clas
se mitjana amb pretensions que 
aparenta. D'una manera imperfec
ta, però, el mercat substitueix la 
convivència espontània. Per inte
rès, no per solidaritat, és clar. Però 
també en algunes coses amb més 
eficàcia que el vell barri, on era 
possible si més no la soledat dels 
tímids. Les ciutats del futur imme
diat tendeixen a proporcionar llocs 
on pagant pots trobar aficionats al 
jazz, lesbianes, heavies, post-
trotskistes, ecologistes, fanàtics 
dels escacs, experts en discos de 
Delfí Abella o en novel·les de Rafael 
Pérez y Pérez... 

Supose que els clubs de tímids 
estan a punt de fer furor en dues 
modalitats; club de tímids que volen 
vèncer la timidesa i club de tímids 
que de cap manera volen que ningú 
els en traga. Un respecte, però dar
rere aquesta oferta comercial no hi 
deixa d'haver sovint una persona 
que així trenca la seua soledat de 
persona amb una forma de vida o 
unes aficions distintes de les estàn
dard, obligatòries, "normals". 

Salvatgisme capitalista a banda 

(pel que fa al territori), les grans 
ciutats poden ser un lloc relativa
ment agradable si es combina la 
tendència a l'associació, comerci
al o no, de maniàtics benignes de 
totes les manies possibles amb un 
espai per a la trobada casual amb 

Quan has de fer-
te càrrec d'un 
avif dos nens i 
una casa, es pot 
ser molt poc 
diferent 

qui és diferent de com tu eres dife
rent 0 amb qui no té temps de tenir 
diferències i no per falta de gust 
sinó per acumulació de feina i obli
gacions familiars. Quan has de fer-
te càrrec d'un avi, dos nens i una 
casa es pot ser molt poc diferent. 

Aquestes trobades, afavorido
res de totes les relacions possi
bles i no sols de les previsibles: 

jove amb jove, maco amb maca o 
maco, etcètera, es donaven abans 
en les festes religioses, en els 
balls de carrer (irrenunciables ja 
que el clima ho permet), però tam
bé en les processons. La tele va 
posar fi definitivament a les pro
cessons. 

• La funció del moviment veïnal 

Sols en queden les concentra
cions i manifestacions del movi
ment veïnal per descobrir que 
la del tercer no és tan estirada 
com sembla o que el del quart 
encara que fa culturisme de ve
gades pensa. Eixa és la darrera 
funció del moviment veïnal, la 
que no ens podran llevar mai. 
Encara que ens guanye una i 
altra vegada el capital, ens ser
veixen per fer amistats. Que és 
al que hem vingut a fer al món. 
O si no, per què Déu va fer fins 
i tot massa prolífica l'espècie? 
Salut i feliç número 500 quan 
toque. 

Josep-Vicent Marqués és 
sociòleg. 

PROJECTE TEATRAL 98 
Cursets d'Iniciació al Teatre 
Introducció a la Música (obert) 
Dansa per a actors (obert) 
Tècnica de la Veu (obert) 
Maquillatge Teatral (obert) 
Tècnica de Moviment i improvisació (obert) 
Entrenament Físic de l'Actor (amb currículum) 
De la màscara neutra a la Comèdia de l'Art (amb currículum) 
L'Emoció i el Mètode de les Accions Físiques (amb currículum) 

Informa't: C/ Burgos, 55 T: 422 69 22 WWW.lacasona.es 

DIRECCIÓN DE ACTORES, 
BOUFFÓN, INICIACIÓN AL 

TEATRO 
Matricula abierta 

Información 
Tel. (93) 442 98 44 

d Reina Amàlia, 3 - 08001 Barcelona 

'^ ̂ ^4;i_Í [ i j 
'^TH^y 

L a s 3 t i e n d a s m a s S e x y s y V i p ' s d e 
B a r c e l o n a e s t a n a b i e r t a s p a r a t í 

I ORTOPÈDIA EROTICO-SEXUAL • LENCERIA SÚPER SEXY 
ICABINAS 5 MONITORES Y 128 CANALES • VÍDEO CLUB XXX 

A r a g ó n , 249 
Tel . 487 ^̂ 4̂ 55 
de 10 <i ^ ^ h. 

A v . R o m a , 2-4 
Tel. 426 32 16 
de lO a 24 h. 

A v . R o m a , 153 
Tel . 451 01 84 
de 10 a 22 h. 

http://WWW.lacasona.es


s LA CIUTAT DEL FUTUR H ^ 

BARCELONA 
La Veu del 

CARRER N" 50 març de 1998 

Ç/KSA e W 

Cl/IPEM 
C(/ÍPAR és MíLLOR/)R 
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M A N T E N I R ES E S T A L V I A R 

L'objectiu de les 9 Oficines de Manteniment, obertes al públic arreu de Catalunya, és Informar 
i assessorar els ciutadans en matèria de manteniment preventiu, com també sobre les ajudes per a 
la rehabilitació dels edificis. Qualsevol ciutadà podrà sol·l icitar un dictamen sobre l'estat actual 
del seu edifici, i l'Oficina proporcionarà un pla de manteniment. 

i t / \ \ ^°'''^9' d'Arquitectes 
^ . A ^ « de Catalunya 

Oficina de Manteniment 

Plaça Nova, 5 08002 Barcelona Tel.: 301 50 00 Fax: 412 07 88 
e-maíl: casa@coac.net http://www.coac.net/casa/homecasa.htnn 

IV T E M P O R A D A 1 9 9 8 
DILLUNS. 3 0 MARÇ 1998. 19 H. 

Oi*que«fT^ de Combro 

Cn..-..„ . ) . . ToLI,-.-., :i.u,.u-,.|< i 1 x,„l<.n.^,l<, 

DILLUNS, 27 ABRIL 1998, 19 H. 

^ p\ano 

Cïuin|oa»v Ravel I PiH>l«»fUv 

DILLUNS, 4 MAIG 1 9 9 8 , 19 H. 

i_ci sarsuela 

Of<{u»tAra S i m f M c a del VolUa 

Cor J o v e d e \'Of{m& CotalA 

fAa. Canrmi^fniHcUx, S,.|>.MIU. 
^rmiaCamam, sof^r.uu' 

VrtuicigcoVam/ K-noi-
.Àngel ^detuv l'on'<,.n 

, 1 „lí . . , l - . r n . , , , . ] , , . (W.-su-, , .nu-.-.-ll i |,-, . . i , , , . . „ ) s 
.l,.,.l ,,K,·>',.li.,s,,.., -laX',.,-!.,.,,,,.!,. L·L^Lm,,,., 

Io,-,.l;t.,)s. 900 
Al·on. , i„ . . i , ) s 6 .-o„.-,·,·(s. 
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Centenari de Gai^a Lorca 
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CARRER 
N2 5. març-abril 1992 
Temes: 
Negoci al front marítim. REDACCIÓ 
Un jove, una mort, un paisatge trencat. JORDI FOIX 
Los antihéroes de la guerra yugoslava. BEATRIZ FEÒCZE 

De l'orfenat de Sant Joan de Déu a l'Illa d'Or. FERRAN NAVARRO 
La pansa més gran de totes les panses. FOTOS: JOSEP MIRACLE 

75 anos del servicio de parques municipales. VICENTE CASALS 
El movimiento feminista en Barcelona sigue vivo. R. MARÍA PALÈNCIA 
Opinió: 
Funcionaris. ALFONS BARCELÓ 

Dossier: 
Barcelona, quatre retrats 
Persones: 
Sor Genoveva. MARTA PLUJA 

Barris: 
Verdum : empieza et fin de Viviendas del Gobernador; Les viviendes 
del Tèxtil de Sant Martí de Provençals; Passejada per la PI. Reial 

CARRER 
N-SO 
març de 1998 
LA CIUTAT DEL FUTUR | | ^ 

BARCELlÏNA 

Les contradiccions de ser jove 
Els joves 

ELIA HERRANZ 

L'Ajuntament i les "Caixes" encara 
els consideren joves. El mercat hi 
veu la gallina dels ous d'or, malgrat 
difícil com tenen la independència 
econòmica. La imatge de la joven
tut que dóna la publicitat no els 
identifica. En general estan més 
tristos. Comencen a veure les ore
lles al llop. Alguns dels joves que 
apareixen en aquest reportatge van 
néixer aquí, d'altres vénen de molt 
lluny. Els vint anys els han atrapat 
en un món convulsionat. Ells i elles 
viuen, com poden, en aquesta ciu
tat i ens responen com és la seva 
relació i com veuen la Barcelona 
del proper segle. 

* Jordi. Gestiona un petit 
comerç. 29 anys 

"De Barcelona m'agrada el centre, 
aquest centre que no està precisa
ment ni al mig ni a la meitat, del 
qual participen tots els barris en 
algun dels seus racons. La gent 
coincideix, s'hi troba per casuali
tat, es coneix, al centre, a la canto
nada del centre, al costat, al centre 
comercial, cultural, musical, sexu
al, històric o modern. Tots tenim 
una part d'aquest centre i hi carre
guem les piles regularment. Sem
bla que Barcelona té una organit
zació espontània extraordinària. 

El pitjor de tot és l'Ajuntament i 
la seva guàrdia urbana, la seva 
policia nacional i els seus mossos 
d'esquadra. Alguns mantenen que 
tot s'arregla amb multes indiscrimi
nades, detencions disciplinàries i 
obediència cega. 

Incomprensiblement, encara 
estem molt lluny d'arreglar això i 
coses pitjors: contaminació, vio
lència, especulació salvatge, ex
plotació juvenil... No s'entén, i això 
no sé si és bo o dolent". 

* Andrea i Gonzalo. Sense 
papers. Treballen a precari. 
27 anys 

"Si Barcelona fos una persona per-
tanyeria a un signe del zodíac que 
no és el més compatible amb tu 
mateix. Hi ha dies en els quals 
sents que connectes amb la ciutat 
i uns altres en què definitivament 
no. Hi ha una mena de necessitat 
col·lectiva de voler impressionar 
no pel que és la ciutat, sinó pel que 
vol ser. Massa disseny. Massa ca
talà militant. Gairebé és una obli
gatorietat afegir fets diferencials, 
ja no tan sols amb l'Estat espanyol, 
sinó també amb la resta del món. 
Qui sap si Barcelona va pel camí 
de ser un model urbà admirat o, 

MIGUEL LÓPEZ/ARXIU 

Tothom, però especialment els joves, té un racó preferit a la ciutat. La plaça Reial n'és un 

contràriament, es convertirà en un 
deliri digne d'un "guillat" i piròman 
comparable a Neró. 

Hi va haver un moment en què, 
com Hernàn Cortés, vam cremar 
els vaixells per poder tornar (ens 
vam gastar els diners). Hi ha dies 
que sents, simplement, ganes de 
llençar-te de cap a la Mediterrà
nia, creuar Gibraltar nedant, l'At
làntic i l'estret de Magallanes per 
tornar a la teva terra. Però en 
d'altres, tornes a mirar la Mediter
rània i tornes a sentir la seva 

"Encara estem molt 
lluny d'arreglar 
això i coses picors: 
contaminacióf 
violèncioj 
especulació 
salvatge, expL·tació 
juvenil...** 

màgia. Gairebé tornes a sentir els 
fenicis desembarcant a la costa. 
A Colom tornant de les Amèriques. 
A vegades la ciutat t'embruixa 
amb la seva història. La Barcelona 
anarquista. El carrer del Call, amb 
el seu escarrassament tan jueu, 
reflectit a les cares per simple 
genètica. Com a estranger et 
sents part d'una història circular. 
Unes altres cares, uns altres gens. 
I és molt difícil d'interpretar-ho en 
el present. Cal esperar cinc-cents 
anys més. 

És diferent pensar com t'agra
daria Barcelona o com te la imagi
nes en el futur. Lamentablement, 
Barcelona comet l'error de mirar-
se massa el melic. I si se seguís 
aquesta seqüència lògica, en el 
futur podria caure en una faceta 
autista i després derivar cap a la 
catatonia (fins i tot Catalunya i ca-
tatonia fonèticament tenen un cert 
morbo). Fa falta una Barcelona que 
assumeixi, realment, una identitat 
cosmopolita. Que abandoni la tole
rància per viure l'acceptació. Una 
ciutat on els immigrants no catala-
nitzats puguin aportar els seus co
lors sense que se'ls qüestioni la 
identitat. Una cosa que passa a les 
veritables "grans ciutats" del món i 
hauria de passar encara en algu
nes al t res. T 'agradar ia que 
Barcelona fos una societat no bilin
güe, sinó plurilingüista. Música, 
aromes, sabors del món. És trist 
veure tots els elements a mà per 
fer una Barcelona riquíssima i no
tar que sovint es tanquen més por
tes de les que s'obren. Barcelona 
no s'adona de quan es repeteix a si 
mateixa. Tal com desitges de qual
sevol ciutat, tant de bo pogués ser 
realment oberta. Com a mínim, un 
veritable reflex de l'aldea globalen la 
qual s'està transformant el planeta". 

• Joan. Treballador 
d'informàtica, sense 
contracte. 25 anys 

"La meva relació amb Barcelona 
és d'amor i d'odi. En arribar tenia 
uns 18 anys, creia que a Barcelona 
hi trobaria el millor; una àmplia i 
variada oferta cultural, professio

nal, recreativa... En canvi hi vaig 
trobar un ambient hermètic (la gent 
no vol conèixer ningú, tots viuen 
tancats en les seves quatre parets 
sense ni conèixer els seus veïns). 
Artificial (Barcelona em va semblar 
freda, exceptuant-ne el centre que, 
per desgràcia, sembla que algú 
l'està canviant amuntegant-hi for
migó). Que els transports públics no 
funcionen les 24 hores del dia (hau
ria de ser així, si més no els caps de 
setmana) i sobretot que són cars 
(Barcelona és bona si la bossa sona). 

"He anat descobrint 
espais, coLlectius, 
persones i coses que 
fan de BarceL·na 
una ciutat màgica, 
exòtica i plena 
dhistòries 
increïbles** 

Contràriament, amb el temps, 
he anat descobrint aquells espais, 
aquells col·lectius, aquelles perso
nes i aquelles coses que fan de 
Barcelona una ciutat màgica, exò
tica i plena d'històries increïbles. 

Evidentment m'imagino una 
Barcelona molt mil lor. Una 
Barcelona on no hi hagi gent uni
formada, una ciutat sense soroll ni 
contaminació de cotxes i de motos, 
una ciutat oberta a totes les cultu
res que la formen, una ciutat on 
viure-hi no , presenti un atraca

ment, una ciutat amb molts més 
espais oberts, una ciutat gestiona
da pels seus habitants (no pels 
seus polítics), una ciutat amb els 
serveis que necessiten els ciuta
dans (no amb els que ens volen 
imposar). En definitiva, una ciutat 
que crec que no existirà si no can
via una micala mentalitat de tots". 

* Àlex. Estudiant. 20 anys 

"Crec que Barcelona és una gran 
ciutat, molt cosmopolita, variada i 
moderna. La considero dins l'Estat 
espanyol com Londres a la Gran 
Bretanya (tot i no ser-ne la capital). 
Per descomptat, té coses molt bo
nes i coses molt dolentes, però 
crec que no puc demanar-li gaire 
més si tenim en compte que els 
serveis que pot donar una ciutat ais 
seus habitants són cars. Normal
ment no tinc cap problema a 
Barcelona, els transports, els ser
veis, els llocs on passar-s'ho bé, en 
fi, tot allò que un li pot demanar a 
una ciutat ho tinc a la meva dispo
sició. Potser aquestes maleïdes 
vagues que fan els transports pú
blics de tant en tant són l'única 
cosa de la qual em puc queixar 
amb tota la raó. 

D'altra banda, Barcelona és una 
ciutat sorollosa, contaminada, però 
sobretot estressada. La principal 
recriminació que faig a la meva 
ciutat és el ritme de vida que m'im
posa, un ritme que absorbeix gran 
part de la meva vida dedicada a la 
feina, als estudis o, en definitiva, a 
allò que ens permet tirar endavant. 
Haig de destacar que la meva opi
nió és la d'una persona que no ha 
tingut l'oportunitat de conèixer 
gaires ciutats més, però a través 
del poc que sé puc dir sense por 
d'equivocar-me que Barcelona obre 
moltes portes als ciutadans en la 
feina, la cultura, l'oci, la diversió i, 
com ja he dit, només li retrec aquest 
poc temps que ens deixa per a 
nosaltres mateixos. Si tal com es 
diu per alguna banda Espana va 
bien, i segueix així, crec que 
Barcelona ofereix un bon futur, una 
ciutat que seguirà creixent 
tecnològicament i que, a poc a poc, 
ens anirà oferint més qualitat de 
vida. Encara que sé que és difícil, 
crec que Barcelona pot ser una 
ciutat al mateix nivell de les altres 
capitals europees, crec que po
dem eliminar aquest tòpic, cada 
vegada més en desús, de l'Espa
nya de poble, tradicional, rural. 

Per acabar aquest espai que m'han 
concedit, vull esmentarque, deixant de 
banda qualsevol tipus de política o 
filosofia, crec que Barcelona podria ser 
una gran capital per a l'Estat, ja que la 
considero la ciutat més oberta al futur. 
Una ciutat no només oberta a Europa, 
sinó a tot el món. 



CARRER 
Ns 6. maig 1992 
Temes: 
El Pla d'Hotels, una estafa a la ciutat. FERRAN NAVARRO 
Les desventures dels teatres i els cinemes. FELIU GARCIA RAMON 
Primer de Maig. ALFRED CLEMENTE 
El lesbianisme, una realidad en nuestros barrios. R.MARIA PALÈNCIA 
Les tres barcelonès que van votrar el 15 de març. ERNEST ALÒS 

Opinió: 
Pla de convergència i moviment veïnal. ALBERT RECIO 
Urbanisme y ecologia en Barcelona. JOAN MARTÍNEZ ALIER 
Dossier: 
La vivenda a Barcelona 
Persones: 
Montserrat Roig. CARMINA ROIG 
Big Mama & The BIues Messengers. MARTA PLUJA 
Barris: 
Sant Andreu un barri amb el cor de poble; Verdum: las barracas 
del Gobernador; El Centre Social de Sants 

iCARRER 
N2 7. estiu 1992 
Temes: 
La sida a Barcelona. CESAR AGUADO I EDMON CASTELL 

Homenatge a Paco Candel. JOAN B . ISART 
Informació i defensa del soldat. REDACCIÓ 
Les presons a la ciutat tenen avantatges. XAVI CANADAS 
Barcelona, camina... per on puguis. Asso. PELS DRETS DELS VIANANTS 
Els parents pobres dels Jocs Olímpics. MARC ANDREU 
Opinió: 
La aluminosis es responsabilidad del Estado. JOSÉ MOLINA 
Nova Barcelona. ERNEST UDINA 
Dossier: 
Cal legalitzar les drogues? 
Persones: 
Toni Albiol. Pescador. CAROL BIOSCA 
Barris: 
Sant Antoni,10 anys del Triangle; Mercat de la Sagrada Família,un 
mal precedent; La tiistòria de Barcelona en còmic s'oblida dels barris 

JOAN MARC BATLLE 

• Dibuix d'un artista poblenoví i maqueta del projecte de Diagonal-IUIar: dues maneres de veure el mateix futur 

Diagonal-Mar, un barrí americà 
ARXIU 

CARME S. PALMA 

La Favb, amb les associacions 
de veïns del Poblenou i de Dia
gonal-Mar, ha presentat un con
junt d'al·legacions a la modifi
cació del Pla General Metropo
lità (PGM) per al projecte urba
nístic de Diagonal-Mar, que pre
tén convertir aquesta àrea en 
un gran barri d'estil americà 
abans del 2000 i que s'ha pro
jectat sense tenir en compte les 
necessitats reals dels veïns. 

Deu torres de 22 pisos, el 
mateix nombre d'edificis de ca
torze plantes, a primera línia de 
mar, amb serveis comunitaris 
privats i un gran equipament 
comercial que acollirà un hiper
mercat, vint sales de cinema i 
més de 200 tendes formen el 
pla mestre de Diagonal-Mar, 
encara pendent d'aprovació de
finitiva. Les associacions de ve
ïns implicades (Poblenou i Dia
gonal-Mar) i la Favb van pre
sentar el proppassat 16 de ge
ner les al·legacions a l'aprova
ció inicial del Pla General 
Metropolità (PGM) en el sector i 
la modificació del pla parcial de 
Diagonal-Mar. 

A més de vulnerar la norma
tiva urbanística i superar les pre

visions establertes per la llei, la 
modificació suposa una contra
dicció amb la cultura edificatòria 
de la nostra ciutat i representa 
un canvi radical en el disseny 
del creixement dels nostres bar
ris. La modificació proposa, de 
fet, un estil de barri molt ameri
canitzat, amb una concentració 
excessiva d'edificis en poc es
pai de sòl i d'altura desproporci
onada, unitats d'habitatges tan
cades amb serveis comunitaris 
privats i una gran zona verda 
central. La propietat dels ter-

Quan VAjuntament 
i Hines van 
presentar el 
projecte de 
Diagonal-Mar ja 
estava tot ^'dat i 
beneït** 

renys on es preveu construir 
aquest barri del segle XXI, on hi 
havia hagut Macosa, ara està 
en mans de l'empresa america
na Hines, que va ser l'encarre
gada de presentar el projecte 
als veïns a l'americana, amb 
grans cartells i fotografies. 

Les associacions veïnals es 
queixen que la seva participa

ció i la del barri en la modifica
ció del pla ha estat nul.la. El 
president de l'Associació de 
Veïns del Poblenou, Manel 
Andreu, té molt clar que quan 
l'Ajuntament i Hines els van pre
sentar el projecte de Diagonal-
Mar ja estava tot "dat i beneït", 
perquè sabien que els veïns no 
estarien d'acord amb el pla, i a 
l'Ajuntament "no l'interessa que 
hi hagi una oposició". Els veïns 
proposen un debat obert, trans
parent i net sobre aquesta àrea, 
però també saben que difícil
ment les seves al·legacions ti
raran endavant, perquè "hi ha 
molts interessos econòmics pel 
mig", afirma Andreu. 

• Edificis muralla 
Els grans edificis seran una pan
talla i un obstacle per veure el 
mar per a la resta de ciutadans 
de Barcelona, que tampoc no 
podran gaudir del parc del Ma
resme -que els veïns reclamen 
que es digui Can Girona o Dia
gonal Mar-, que queda gairebé 
tancat per les edificacions mu
ralla, però, tot i així, es finan
çarà amb diners públics. 

La tipologia d'habitatges que 
es proposen responen a una de
manda d'alt nivell a la qual els 
sectors populars difícilment ac
cediran, fet que es contradiu 
amb una zona que històricament 
ha estat industrial i popular. La 

necessitat d'habitatge que hi ha 
a Barcelona i que també desta
ca el document de modificació 
del PGM és real, segons l'Asso
ciació de Veïns del Poblenou, 
però el que no diu el document 
és que el que hi ha és la neces
sitat d'habitatges sotmesos a 
algun tipus de protecció, habi
tatges socials i de lloguer. L'as
sociació de veïns suggereix que 
es controli l'assequibilitat de 
qualsevol projecte immobiliari 
per a les famílies de baixa ca-

L'associació de 
veïns proposa que 
es denegui el 
permís del centre 
comercial projectat, 
el més gran de 
Catalunya 

pacitat econòmica i que es des
tini, com a mínim, el 30% de 
l'edificabilitat a habitatge asse
quible i públic. Manca, segons 
l'associació de veïns, un estudi 
sociològic i un estudi de la rela
ció entre el teixit social i humà 
existent i les propostes dels cri
teris urbanístics plantejats: 
"Sembla que la nova proposta 

es fa girant l'esquena al barri exis
tent", s'afirma en l'últim número 
de la revista de l'associació. 

• Nou macrocentre comercial 
L'Associació de Veïns del Poble
nou proposa que es denegui el 
permís del centre comercial pro
jectat, el més gran de Catalunya i 
probablement d'Espanya, que in
cidirà en la destrucció del petit 
comerç als barris de l'entorn i, 
consegüentment, en la seva vida 
social. Es demana, així mateix, la 
inclusió en el PGM d'un estudi i 
una planificació detallada dels 
equipaments socials necessaris 
(escolars, sanitaris, transports 
públics, esportius, etcètera) i el 
programa de la seva implantació. 

La zona de Diagonal-Mar ja 
ha estat objecte de diverses mo
dificacions urbanístiques, res
ponent cadascuna a interessos 
privats que, com ara, el que pre
tenien era tirar endavant les 
seves propostes, passant per 
alt les necessitats reals dels ciu
tadans. Les al·legacions veïnals 
destaquen que el gran potenci
al econòmic del propietari 
d'Hines i de totes les seves in
tervencions immobiliàries a tot 
el món no són motiu suficient 
per acceptar unes propostes 
que no s'ajusten a la nostra re
alitat històrica i que poden ser 
una nova forma de colonització 
per part dels americans. 



CARRER 

Us Festes Pepulars a Bartelena 

Ns 8. setembre 1992 
Temes: 
Luces y sombras de las rondas. OLE THORSON 
Humanitzar el carrer Aragó. MARC ANDREU 

De Rio a Collserola. JULI FONTOBA 

Perilla el conjunt arquitectònic de l'Estació del Nord. M. GALCERAN 
La presó agreuja els problemes de reinserció. CRISTINA RIMBAU 
La pau però no l'oblit. JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ 

La "basura" bajo la alfombra olímpica. ROSA MARÍA PALÈNCIA 

Radiografia de les festes populars. AIMERIC MARTÍ 

El perquè de l'alegria pel Barca. JORDI VILA-ABADAL 

Opinió: 
Un patrimoni que es degrada. JORDI LLIMONA 

Persones: 
Domingo Ivars. Lluitador. CAROL BIOSCA 

Barris: 
La Renfe provoca terratrèmols a l'Eixample; L'experiència del 
casal d'infants de Torre Baró 
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LA CIUTAT DEL FUTUR 

BARCELJ^NA 

Can Cuyàs mossega la muntanya 
Els barris nous 

JORDI VILA 

La frontera de la ciutat comtal a la 
zona nord de Nou Barris torna a 
ser motiu de controvèrsia. L'Ajun
tament de Montcada i Reixach 
entregarà entre juny i setembre 
els 230 pisos de la primera fase 
de construcció del nou barri de 
Can Cuyàs, que al 1999 acabarà 
tenint 682 habitatges de protec
ció oficial, preu taxat i promoció 
privada. 

Aquest nou nucli urbà en pro
cés de construcció per l'empresa 
Fadesa està ubicat al mateix límit 
que separa el munic ip i de 
Barcelona del de Montcada i 
Reixach, al costat del barri de 
Santa Elvira. Can Cuyàs entre
veu a poca distància la nacional 
152 i està flanquejat per la carre-
tera que es d i r ige ix cap a 
Cerdanyola. A l'altre vessant de 
la muntanya, trobem el barri de 
Ciutat Meridiana on l'entitat veï
nal i l'Associació de Comerciants 
veuen amb optimisme i esperan
ça l'arribada de famílies joves a 
Can Cuyàs: esperen que 
dinamitzin la zona. 

Des del districte de Nou Barris 
s'és conscient que ja cal pensar 
en els poss ib les prob lemes 
d'inf raestructura i serveis que con
vindrà adequar per atendre les 
necessitats d'un nou nucli urbà 
(unes 3.000 persones aproxima
dament) que, tot i pertànyer al 
municipi de Montcada i Reixach, 
està més a prop de Barcelona. 
Feia més de deu anys que la cons
trucció de Can Cuyàs ja es preve
ia al Pla General Metropolità, però 
els ecologistes de Nou Barris i el 
mateix regidor d'Habitatge de 
l'Ajuntament de Barcelona - i re
gidor també del districte vui tè-
Antoni Santiburcio, no poden dei
xar de preguntar-se el perquè 
d'una construcció tan propera a 
la serralada de Collserola. 

% Emigrar a Can Cuyàs 

Els últ ims anys la ciutat de 
Barcelona ha anat perdent pobla
ció en favor de l'àrea metropolitana 
que l'envolta. El districte de Nou 
Barris no n'ha estat una excepció. 
Segons el comissionat de l'alcalde 
de Barcelona a la zona nord del 
districte vuitè, Àlex Montes, durant 
els darrers cinc anys Nou Barris ha 
perdut 20.000 habitants. Al juny es 
donaran els primers 200 habitat
ges de Can Cuyàs i molts seran 
ocupats per parelles joves de Ciu
tat Meridiana, segons confirmen 
fonts municipals barcelonines i el 
president de l'Associació de Veïns 

del barri, Joaquim Moya. "De fet, 
crec que un 60% dels nous veïns 
de Can Cuyàs serà gent de Ciutat 
Meridiana" afirma, convençut, el 
president de l'entitat veïnal. Estem 
parlant d'un tipus de veí acostumat 
a viure amb la muntanya com a 
paisatge habitual i que espera tro
bar a Can Cuyàs espais per estaci
onar sense els patiments que tenia 
a Ciutat Meridiana. 

• Dues visions municipals 

Però no tothom té una opinió tan 
romàntica sobre el que suposa el 
naixement de Can Cuyàs. "En el 
tons serà el desè barri de Nou 
Barris" afirma amb un cert to de 
preocupació el regidor del distric
te vuitè de Barcelona, Antoni 
Santiburcio, i afegeix: "Això va 
ser un bunyol urbanístic que va 
quedar quan es va aprovar el Pla 
General Metropolità el 1975. És 
absolutament legal i des d'aquest 
punt de vista no hi podem dir res. 
Que es facin habitatges està bé i 
més quan la majoria són de pro
tecció oficial. El que no em sem- A Montcada i Reixach s'està construint el desè barri de Nou Barris 

152. La construcció de Fadesa tam
bé ha comportat l'eliminació d'horts 
i barraques il·legals que estaven 
dispersades per la zona. 

• Defensem Collserola! 

Des de lluny i amb una mirada de 
perspectiva pictòrica podem des
criure Can Cuyàs com una mos
segada en una muntanya que for
ma part de la zona de preparo de 
Collserola. Tots els col·lectius 
ecologistes de Nou Barris i més 
d'una desena d'ent i tats pro-
ambientals de l'àrea metropolita
na ja han expressat la seva preo
cupació per aquesta nova cons
t rucc ió en el 

DANI CODINA 

gistes lluiten contra un sistema 
immobiliari, els comerciants de 
Ciutat Meridiana esperen amb 
candeletes una nova clientela que 
pot ajudar a trencar la dinàmica 
d'un comerç de ciutat dormitori. 
En aquest sentit s'expressa el 
president de l'Associació de Co
merciants del barri, Jaume Pera, 
que afirma: "Ja tenim ganes que 
donin les claus d'aquests nous 
habitatges perquè s'animi el co
merç. Esperem un increment en 
les vendes". 

Les associacions de veïns i 
de comerciants de Ciutat Meri
diana veuen amb una expectati

va optimista el 
DANI CODINA 

• Els blocs d'edificis són la base del barri germà de Ciutat Meridiana 

bla adient és la ubicació al costat 
de Collserola i en una zona que 
no pot tenir continuïtat urbana. 
Quedarà aïllat per sempre". Antoni 
Santiburcio ja està pensant en la 
campanya d'escolarització de 
l'any vinent, en la possible satu
ració del servei d'assistència sa
nitària existent a Ciutat Meridiana 
o en com articular un transport 
públic que garanteixi una bona 
comunicació als nous veïns de 
Can Cuyàs. "En principi en aquest 
barri no hi ha prevista la construc
ció de cap escola, ni de cap am
bulatori, ni de cap mercat. De fet, 
els serveis que els pot oferir 
Montcada estan més lluny que 
els de Ciutat Meridiana. Haurem 
d'arbitrar fórmules perquè els 
nens i nenes de Can Cuyàs es 
puguin escolaritzar als col·legis i 
instituts de Ciutat Meridiana o pu

guin venir al nostre servei de sa
lut 0 a r inem. I m'estic referint a 
competències que no són ni de 
l'Ajuntament de Montcada, ni de 
l'Ajuntament de Barcelona; són 
competències de la Generalitat. 
Però ningú sap si l'administració 
catalana té previst construir-hi una 
escola o un ambulatori, ni si l'Es
tat té previst posar una nova ofici
na de rinem a Can Cuyàs". 

Des de l'Ajuntament de Mont
cada i Reixach, la futura situació 
del nou barri no es veu tan dramà
tica. La regidoria d'urbanisme 
d'aquest municipi assegura que 
aquest barri tindrà serveis, mercat 
i una zona esportiva. El regidor 
d 'urbanisme de Montcada i 
Reixach, César Arrizabalaga, afir
ma que Can Cuyàs serà deguda
ment comunicat amb una nova via 
que unirà el barri amb la nacional 

Can Cuyàs 
obligarà a 
coordinar les 
administracions 
per cobrir les 
necessitats d^un 
nou nucli urbà 

manifest apro
vat el 2 d'octu
bre de 1997 ins
crit a la Cam
panya Defen
sem Collserola 
i presentat a di
ferents òrgans 
administratius. 
En el segon 
punt d'aquest 
document els 
ecologistes de-
nuncien la inexistència d'una re
gulació única de protecció de la 
serralada i dels seus espais natu
rals, sotmesos a les pressions 
urbanístiques i especulatives com 
la de Can Cuyàs o la Torre Negra. 
Els ecopacifistes de Nou Barris 
intueixen que el complex urbà de 
Can Cuyàs situat en plena zona 
de preparo de Collserola, amb el 
temps, pot anar robant subtilment 
arbres i terrenys a la serralada. 

I mentre q^ ^Is grups ecolo-

naixement del 
barr i de Can 
Cuyàs, una es
p e r a n ç a de 
v ida i f u tu r . 
L 'A juntament 
de Montcada i 
Re ixach s 'a
p u n t a r à una 
medal la amb 
la construcció 
d 'aquest nou 
barri previst al 

Pla General Metropol i tà del 
1975 i els serveis municipals de 
Barcelona a la Zona Nord de 
Nou Barris s'hauran d'arreman
gar de valent. Molt probable
ment Can Cuyàs implicarà, a 
més a més del naixement d'un 
nou nucli urbà, una nova font de 
col·laboració entre municipis i 
noves reivindicacions veïnals 
dels nouvinguts que no deixa
ran d'implicar-hi la Generalitat. 
Nou barri, vida nova! 
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N2 9. octubre 1992 
Temes: 
Jocs Olímpics: ^es pot aprendre de l'èxit?. PEP MARSER 
L'edifici "intel.ligent"de la Rambla. LLUÍS ACEBO 
Un centre d'art multidiscipllnar en un Sat privatitzat. 
BERTA SOLANAS 

l\/1úsiques de totes les modes. CAROL BIOSCA 
Llogaters de La Caixa denuncien pressions. ERNEST ALÓS 
La indústria del gas i el paisatge urbà. MERCÉ ARROYO 
Opinió: 
Barcelona ecològica? JORDI BIGAS 
Dossier: 
Los barrios, 500 anos después 
Persones: 
Manuel Blàzquez. Desertor de la guerra del Golf. MARC ANDREU 
Barris: 
Barcelona Vella: l'ampliació dels equipaments culturals a la Ram
bla xoca amb els veïns 

îCARRER 
N^ 10-11. novembre-desembre 1992 
Número monogràfic. Redactat en forma de diccionari 
L'objectiu: 
Amb les 250 paraules que componen aquest treball volem estimular 
la crítica, animar el debat, plantejar interrogants. Volem deixar cons
tància que el moviment associatiu és viu, encara que moltes vegades 
no ho sembli. 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 aquests cofoisme. Carrer busca 
equilibarar la balança. 
Una obra col·lectiva: 
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. 

Manuel Vàzquez Montalbàn 
Periodista y escritor 

'Barcelona es una ciudad de escaparate 
que està perdiendo su caràcter mestizo^^ 

Una entrevista de Eugenio IVIadueno y Marc Andreu 

— iCuàl es tu diagnostico actual 
de la Ciudad de Barcelona? 
ím Tengo la sensación que los 
Juegos Olímpicos dejaron prepa
rada esta ciudad como un gran 
teatro para un espectàculo que no 
existe. Muy bien preparada para 
ser una ciudad acogedora, muy 
amable con la gente que viene de 
fuera, que comenta que es una 
ciudad muy vivible. Supongo que 
se refiaren a la ciudad que ven, no 
a la ciudad del extrarradio. Està 
p reparada para ser algo 
importante, però claro, necesita un 
gran espectàculo que llene el 
escenario. De ahí la ansiedad del 
Ayuntamiento de pedir la capital 
cultural, el Foro del ano 2004... De 
alguna manera, su reforma la ha 
convertido en una ciudad teatral 
en el sentido mejor de la palabra. 
Por otra parte, zonas de la ciudad 
que tenían un caràcter muy 
caracterís t ico 
de ciudad mesti-
za, del norte y 
del svir, con la 
r a c i o n a l i d a d 
burguesadelEi-
xampley la rau
xa de la Barce
lona Vella, de los 
guetos del ex
trarradio, estan 
en fase de remodelación. El barrio 
Chino se està convirtiendo en algo 
que no sabremos que es hasta que 
esté acabado, però en cualquier 
caso ya no seran las ingles de la 
ciudad como habían sido desde la 
revolución indus t r i a l . Y los 
barrios del extrarradio que fueron 
resultado físico y humano de la 
gran inmigración de los aftos 50 
estan también en una fase de 
remodelación. No se pudo cumplir 
el maximalista proyecto Bohigas 
de derr ibar los y volverlos a 
cons t ru i r , y se opto por 
modern izar los , social izando 
a lgunes servicios y creando 
algunos referentes prestigiosos. 
En resumen, yo caracterizaría la 
situación actual de Barcelona, por 
una parte, como la ciudad teatral 
que consiguió los Juegos 
Olímpicos y que necesita un 
espectàculo que es difícil 
conseguir; y luego, como una 
ciudad que se està modificando y 

que està perdiendo ese caràcter 
mestizo que tuvo. 

— Es verdad que en la perifèria 
solo se ha maquillado la realidad. 
Ahora el Sud-Oest del Besòs 
parece casi un barrio residencial, 
però resulta que el 80 por ciento 
de los bloques tiene aluminosis. 
^ Eso forma parte del escaparate. 
Yo creo que una ciudad también 
debe dar espectàculo. No tiene 
porque ser estrictamente funcio
nal y orgànica. Però una cosa es esa 
y otra convertir toda la ciudad en 
pura escenografia. En algunos ca
sos podríamos hablar de 
potemkinismo. Potemkin fantes 
que acorazado y película revolucio
naria] era uno de los valides de 
Catalina de Rusia que, para de
mostrar que se hacían cosas, 
construía fachadas por las calles 
donde pasaba la emperatriz sin 

que de t ràs 

^^Barrios que eran 
almacenes para 
inmigrantes siguen 
estando ahí, solo 
que adomculos" 

hubiera nada. 
Yo no soy 
totalmente con
trario al aspecte 
teatral de la re
forma, però en 
los barrios es 
donde lo tenia 
màs difícil, por
que allí estaba 

el feísmo de la ciudad franquista. 
Barrios que eran almacenes para 
que la gente de la inmigración se 
metiera a vivir sin servicios, que se 
incorporaren posteriormente a base 
de muchas luchas sociales. Eso 
sigue estando allí, y lo que han 
hecho es adomarlo. 

— iHo te parece que, una vez 
terminada la posibilidad de 
especular con el suelo porque éste 
se ha agotado, los agentes 
económicos necesitan la ciudad 
escaparate para llenarla de 
turistas? iNo hay una coincidència 
de intereses entre los hoteles de 
Gaspar y la oficina de turismo 
municipal de Martínez Fraile? 
• 1 Sehaescogidounapropuestade 
ciudad llena de oíicinas y turistas. 
E l famoso eslògan de Porcioles de 
Ciudad de ferias y congresos no se 
aparta mucho de este objetivo. De 
aquí la necesidad de los grandes 
acontecimientos que llenen el teatro 

El escritor y periodista en un momento de la entrevista 

que se ha construido. Yo, en plan 
irónico, propuse que designasen a 
Barcelona capital de Alemania del 
Sur, però Maragall no acogió la 
propuesta. Entonces, no hay otra 
solución que estar inventàndose 
constantemente cosas: capital cul
tural, fòrum del 2004... Hay que 
Uenar los hoteles. Se ha conseguido 
en parte dar la imagen de ciudad 
turística, y eso te lo encuentras en 
los comentaries de gente en toda 
Europa. Però, ^como se improvisa 
una oferta cultural que pueda com-
jjetir hasta con una ciudad segunda 
europea que ya la tiene montada 
desde hace cien aflos, como es el 
caso de Amsterdam? Y no digamos 
ya París. Aquí, sí se tiene esta 
vanidad, se tendría que hacer una 
inversión muy fuerte en 
inf raes t ruc turas y fondos 
culturales. 

— Parece que la idea que tiene 
Clos es hacerse un hueco como 
Ciudad del conocimiento, 
vinculando el Fòrum de las 
Culturas a la construcción de màs 
viviendas en la zona de Diagonal 
Mar, que es lo único que queda 

por construir... 
! • ...aparte de la operación que 
aparecerà un dia u otro de cambiar 
de habitantes La Mina, que por 
ahora es como tener a Harlem al 
lado de Malibú. El problema real es 
qué oferta esta ciudad. Ya no hay 
indústria, y los camines no son 
muchos. Decir capital del 
conocimiento es ima abstracción 
para hablar de capital cultural. Y 

ííi Se ha escogido un 
modelo de ciudad 
que obliga a 
inventarse fòrums 
culturales para 
Uenar los hoteles" 

para eso hay el Macba, però es un 
museo que no tiene un fondo 
suíiciente para funcionar al cien 
por cien. La oligarquia dominante 
no ha acumulado fondos 
museísticos, y la que hay ahora 
tampoco està por esa labor. Se 

DANI CODINA 

pueden crear infi-aestructuras, però 
si no hay un poder económico detràs 
que las respalde y una relación 
oferta-demanda que las secunde, 
estaremos siempre muy cogidos por 
los pelos de las inversiones de 
acontecimientos extraordinàries. 

— i Barcelona solo puede crecer a 
goipe de operaciones 
especulativas maquilladas por 
trucos fantasiosos externes? 
• i Esta ciudad, fatalmente, ha dado 
saltos en función de estos factores 
externes. La Exposición Internaci
onal de 1888 significa un primer 
boom de reforma de Barcelona. 
Después viene el segundo boom 
con la Exposición de 1929, y luego 
ya, tras el Congreso Eucarístico, la 
gran reforma de los Juegos 
Olímpicos. Pensemos que 
Barcelona es una ciudad que no 
termina su catedral hasta finales 
del sigla XIX porque la fachada la 
paga el seíior Girona, lo que da una 
idea de la contribución de las 
oligarquías a su propio desarroUo. 
Así ha ido todo. En mi opinión, lo 
màs importante de los Juegos 
Olímpicos fue la sociahzación del 



(CARRER W^2. gener 1993 
Temes: 
El dèfict del transport. ALBERT RECIO 
Resistència okupa frente al desaiojo. PERE ESTEVE 
El desgavell del Port Vell. JOSEP M- GUILLUMET 
Preguntas ante la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. 
JOSÉ MOLINA 

El CAS de Trinitat Nova. Cartes Carbonell 
Opinió: 
Fent temps als pavellons de la mort. JORDI MONTANER 
Dossier: 
Com estalviar energia 
Persones: 
"Superbarrio". México. ROSA MARIA PALÈNCIA 

Barris: 
Trinitat Vella empresonada; 
La Verneda de Sant Martí: de la Perona a l'AVE; 
40 anys del Congrés 

I.a Veu íieí 

CARRER 
N ° 5 0 
març de 1998 

LA CIUTAT DEL FUTUR 

BARCELONA 

mar, que es la única conquista real 
de izquierdas de esta ciudad. Por lo 
demàs, el Ayuntamiento es 
consciente de que no hay otra ma
nera de activar la voluntad de 
inversión que no sea a base de 
pedir capitales y fónuns culturales. 

— Con la doble moral de construir 
un barrio americano en Diagonal 
Mar, junto a la playa socializada, y 
esconder otra Ciutat Meridiana en 
Can Cuyàs. 
• i La alternativa a un crecimiento 
de este tipo es pactar im crecimiento 
planificado y democràtico. Hacer 
un inventario de necesidades y es-

^^La socialización 
del mar es la 
única conquista 
real de izquierdas 
de esta ciudad'* 

timular luego las inversiones que 
hagan falta. Ese es el modelo 
democràtico óptimo que se 
desestimo. En un primer momento, 
con los PERI, se iba por ahí, però la 
gran inversión de los Juegos 
Olímpicos lo desbordo. En algunos 
aspectes fue una huida hacia 
adelante. Y cuando los críticos de la 
construcción de esa ciudad pierden 
la batalla se convierten en came de 
hemeroteca. La ciudad està ahí y es 
dificilísimo modificaria. Hay una 
capacidad de acción política en 
sentido contrario muy dèbil. Nadie 
se va a poner ahora a hacer una 
política municipal crítica a fondo. 
iCon qué fuerzas sociales y políticas 
se haría esa batalla? Mas o menos, 
todo el mundo juega a un cierto 
posibilismo. Algunos plantean 
algunas críticas y correcciones, però 
saben que replantear el modelo de 
ciudad està electoralment* barrido. 
Esto también tiene que ver con los 
medios de comunicación que 
tenemos en este país. Son adictos a 
lo políticamente correcte hasta 
niveles enfermizos. 

— Ya sabemos dónde estan los 
medios. ,j,Pero dónde estan los 
intelectuales y su fidelidad con los 
trabajadores y los vecinos? 
^ Muchos intelectuales urbanos 
viven en el posmodernismo 
americano que dice que la ciudad 
modelo cojonuda es Las Vegas. Os 
invito a recordar como se ha 
montado la operación de los últimos 
15 anos. Al llegar la democràcia 
empezó una ofensiva tremenda con
tra todo lo que había significado la 
intelectualidad crítica de los anos 
anteriores. Al ganar el PSOE, llego 
Una segunda ofensiva de los mismos 
intelectuales socialistas, que te 
inculcaban la idea que seguir 
haciendo crítica era nostàlgia 
resistencial y de que el poder ya no 
estaba bajo sospecha. Muchos 
críticos se fueron a su casa por 
miedo a hacer el ridículo, y los que 

IHJYAL 

Con b igote o s in él, Vàzquez Monta lbàn e s u n referente 
como inte lectual cri t ico de esta c iudad y de es te país 

insistieron fue por un problema de 
vicio mental, porque no podían 
hacer otra cosa o por conser-
vadurismo estratégico. ^.Qué 
ocurre? Que cuando el PSOE 
empieza a acumular errores -de 
comunicación con la Sociedad, 
según ellos- y el país se da la gran 
hòstia moral, nos encontramos con 
el gran problema de recuperar esa 
tensión crítica. ,j,Con qué lenguaje, 
a través de qué instrumentes y 
desde qué actitud hacerlo? El dia 
después que llenàsemos el Palau 
de Congressos en el acto final de la 
campaiia contra la guerra del Golfo 
no salió nada en ningún periódico, 
en ninguna radio y en ninguna 
cadena de televisión. Yo pensé: "0 
esta noche ha habido una reunión 
de directores de prensa para decir 
esto no sale, o se ha practicado la 
tàctica del fuera de juego". Ahora 
creo que fue esto ultimo; que no 
hizo falta ni la reunión y todos 
adelantaron un paso para dejarnos 
al enemigo en falso. Ante lo que son 
problemas de fondo de la ciudad, 
ningún medio de comunicación està 
dispuesto a jugar fuerte. Dejaràn 
un espacio para gente que ya tenga 

ima tendència crítica, porque se com
plementa con el resto del medio y le 
da un cierto prestigio, però nada mas. 

"Ai terminar la 
dictadura^ los 
partidos de 
izquierdas 
machacaron a los 
movimientos 
sociales. Y ahora, 
son tan endehles 
que no pueden 
rearmarlos" 

— Ei caso de la recalificación de 
Sarrià fue paradigmàtico. La Favb 
se quedo sola con sus notas de 
prensa y su pataleo. 
Mi La Favb, en los anos 70, hubiera 
movilizado a la calle. Ahora no 
puede hacerlo, porque parecería 
anacrónico y la gente pensaria: 
"Però bueno, ^volvemos a estar en 

éstas?". Se ha perdido ese pulso 
porque ha desaparecido el sentido 
de que el poder es sospechoso. Y es 
que la operación prèvia fue muy 
inteligente. 

— En este contexto, i,qué 
perspectivas de crítica y 
participación ciudadana hay? 
Dentro del escaparate del 
poteivkinismo, ,i,quién puede 
sublevar al acorazado? i. Solo los 
ol<upas? 
H Fijaos cómo se planteó el proble
ma ante las desokupaciones de 
Sants y La Vakería. Aparecieron 
informes dibujàndolos socioló-
gicamente. Dicen que no son gente 
que necesite la vivienda, sinó hijos 
de familias mas o menos estables y 
con un cierto ni vel cultural. De este 
modo les quitaron ante la opinión 
pública la posible simpatia por un 
desheredado que va a ocupar un 
lugar que no tiene. Lo plantearon 
como un movimiento resisten-
cialista, de caràcter ideológico. Y, 
una semana después, va y les cae el 
palo. ^Por qué les da tanto miedo 
ese movimiento? Aquí los juicios 
pueden alargarse normalmente 
cuatro afios; en cambio, un mes 
después del desaiojo del cine Prin
cesa ya juzgaban a los okupas. i,Por 
qué buscan una solución a la 
insumisión? Porque empezaba a 
tener un insumiso casi cualquier 
família, y eso era irrespirable. Y 
aquí no ha cuajado un movimiento 
de parados como en Francia, però 
lógicamente algun dia tendra que 
cuajar. Con respecto a los fe-
nómenos urbanos, el problema està 
que al terminar la dictadura había 
una sèrie de instrumentes de 
democràcia de base, de movi
mientos sociales, que ahora ya no 
tienen fuerza. Porque, de entrada, 
fueron machacades por los pròpies 
partidos de izquierda, que tenían 
pànico a que les robaran pro-
tagonismo y se cenvirtiesen en 
ruides dentro de la eficàcia de 
montar todo el tinglado de la 
democràcia. Y ahora las izquierdas 
son tan endehles que no estan en 
condiciones de rearmar eso. Entre 
otras cosas porque, como el 
movimiento vecinal sabé muy bien, 
una promoción de gente determi
nada ya està quemada y no ha sido 
sustituida por gente nueva. En pri
mer lugar, porque ,;,cuànta gente 
joven puede tener conciencia de 
vecino según las reglas de juego 
económico actuales? ^Cuàntos 
jóvenes tienen un piso o pueden 
tener sensación de identidad ligada 
a un barrio si viven en total 
precar iedad de empleo y de 
ubicación? Però, si no se logra algo 
a t ravés de los movimientos 
sociales, yo no sé a través de qué se 
va a lograr. 

— Esto nos situa en una tesitura 
de integrados y excluídos donde 
los únicos signos de vitalidad y 
oposición son los de los excluídos. 
^ Esto es lo que empieza a preocu
par al pròpia ̂ ibtema. Lx)s analistas 

mas lucidos del frente neoliberal 
anticipan que se va a producir un 
aumento t r emendo de la 
marginación. Però no de gente 
l impiando parabr i sas en los 
semàforos, sinó de personas 
totalmente al margen del juego, 
que, sin tener niveles de misèria 
como en el siglo XIX, ni siquiera 
comparten el código lingüístico 
del sistema. Y esto va a crear 
problemas sociales hasta el pun-
to que, como se siga por ese cami
no, las únicas inversiones sólidas 
del futuro seran en càrceles y 
policia privada. De ahí es donde 
saldràn las protestas en el futuro. 
De entrada, se pareceràn mucho 
a las de los rebeldes primitivos; es 
decir, rebeliones no organizadas, 
con muy poca vertebración inter-

^'Las rebeliones 
primitivas de los 
insumisosy okupas 
y parados daran 
lugar a una 
nueva forma de 
entender el 
cambio sociaV 

na, però que iran respondiendo a 
malestares concretos. Yo supongo 
que, con el tiempo, esto darà lugar 
a una nueva manera de entender 
el cambio social, que dependerà 
de la capacidad de integración y 
represión del sistema. 

— 6Qué debe hacer la gente de la 
izquierda tradicional para 
comunicarse con estos sectores 
que tienen códigos distintos? 
• • Lo peligroso es que ellos consi
deren hipòcrita nuestro discurso, 
porque entonces pueden derivar 
hacia posiciones fundamen-
talistas. Supongamos que hay tres 
sectores sociales: el stablishment 
del poder, los establecidos y los 
sumergidos. Entre el que detenta 
el poder y el establecido hay un 
pacto implícito, porque ambos 
pertenecen al universo consumi
dor y les interesa la forma de vivir 
de este sistema. El otro sector se 
va quedando despegado y ni tan 
siquiera comparte los códigos de 
lectura de un periódico. Por esto 
no es solo un problema de mar
ginación material, sinó de falta 
de identidad. 

— óA cuànta gente afecta esta 
desidentificación? 
m El porcentaje de población 
sumergida depende de cada 
realidad social. En nuestro país, 
con una elevada tasa de paro, se 
supone que debe ser muy alto. 
Lo podemos calcular en dimen
siones económicas y sociales, 
però no lo sabemos en dimensio
nes culturales, y esta es un poco 
la incògnita. 
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^•{3. febrer 1993 
Temes: 
Un altre forat a Collserola. AV JOAN MARAGALL DEL GUINARDÚ 
Morir a Barcelona. MARC ANDREU 
Una difícil arquitectura, la cultura. PERE SOLÀ 
Osijek, Vukovar, Nustar. FRANCECS ARNAU 
La Barcelona dels anys 50. Fotos. FRANCESC CATALÀ ROCA 
Els bars de la ciutat. ÀNGEL JUEZ 
Aquí es tortura. MANIFEST 
Opinió: 
Una miopia preolímpica. JOSEP M- HUERTAS 
Videojocs: inocent o culpable? ANTONIO BARTOLOMÉ 
Dossier: 
Centres Cívics versus Ateneus Populars 
Persones: 
Francesc Català Roca. MARTA PLUJA 
Barris: 
La Rambla de Sant Andreu 
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Ns 14. n7arç-abfi7ï993 
Temes: 
Voreres: negoci o abocador urbà. ORIOL SAGARRA 
Bòsnia: la violació com una estratègia militar. CAROLINA COSTA 
La seguretat al metro. MARTA PLUJA 
Rememorant l'esbarjo dels barcelonins al segle passat. PERE SOLÀ 
<i,Hacia dónde miran nuestras esculturas? TITO Ros 
Les universitats s'estenen sense permís. REDACCIÓ 
Opinió: 
Realitat virtual i altres succedanis. LAURA TREMOSA 
Voreres: un espai lliure. LLUÍS PERMANYER 
Dossier: 
Els altres veïns 
Persones: 
Fernando Gonzàlez. Camioner solidari. MARC ANDREU 
Barris: 
Dignificar el Paral·lel; 
Petita història del Centre Cívic de Sants 

LaM I: un lloc per salvar la memòria 
mstòría 

PEDRÓ FRAILE 

Si algú proposés enderrocar, per 
exemple, el palau Montaner, situat 
a la cruïlla de Mallorca i Llúria, 
seria un dubte severament criticat. 
No el salvaria de la cridòria quasi 
general cap argumentació sobre 
els possibles usos de l'edifici, ni 
passats ni presents (és la seu actu
al de la delegació del Govern a 
Catalunya) i qualsevol altra consi
deració faria brillar la idea de con
servar el patrimoni arquitectònic 
de la ciutat. 

El que potser no tothom sap és 
que aquest bonic palauet ei va pro
jectar inicialment, tot i que no el va 
acabar, Josep Domènech i Estapà, 
un dels arquitectes que va tenir 
l'encàrrec de dissenyar la presó 
Model de Barcelona, a final del 
segle XIX, edifici d'infausta memò
ria sobre el qual sí que hi ha una 
amenaça real de demolició, però 
pocs estan disposats a trencar una 
llança per aturar-la. 

En la meva opinió, els argu
ments dels partidaris de convertir 
aquest edifici en runes són de dues 
menes. En primer lloc hi ha els que 
dirigeixen el seu discurs cap als 
sentiments. Per ells la Model és el 
símbol d'una època carregada de 
records ominoses i amb capacitat 
d'evocar espectres que voldrien 
enterrar o desenterrar de la convi
vència ciutadana. 

Els altres plantegen la qüestió 
des d'un punt de vista més utilitari, 
que es podria abreujar en els se
güents termes: és un edifici lleig, al 
mig de la ciutat, que ocupa un 
espai que es podria dedicar a al
tres finalitats més profitoses o més 
grates per als barcelonins. 

La presóf amb uns 
altres usos, 
hauria de seguir 
formant part de 
la vida, paisatge i 
consciència de 
Barcelona 

Sense respondre directament a 
aquestes reflexions resumiré les 
raons per les quals crec que la 
Model, despullada de les seves 
funcions actuals, hauria de conti
nuar formant part de la vida, del 
paisatge i de la consciència de 
Barcelona. 

D'una banda, s'hauria de consi
derar la "qualitat" de l'edifici, disse-

Galeria de la presó Model, a primers de segle 

nyat per dos prestigiosos arquitec
tes catalans: Salvador Vinals i 
Josep Domènech i Estapà. Es van 
començar les obres el 1887 i, des
prés de molts entrebancs, es va 
obrir sense estar acabada del tot el 
1904. En el discurs d'inauguració 
Ramon Albó va insistir en l'exem
plaritat de l'establiment i en el po
der del càstig amb frases ben ex
plícites: "La pena pot influir més i 
millor en l'àmbit del presoner que 
el més fervent missioner o el més 
eloqüent conferenciant sobre mo
ral, essent molt gràfiques i oportu
nes aquelles paraules que va dir un 
jove que havia estat presoner en 
una presó cel.lularfrancesa: el pare 
M. predica molt bé, però la cel.la 
predica millor que ell". 

Des dels seus orígens, es prete
nia convertir aquest establiment en 
model dels "Models" i s'hi va tenir 
cura de tots els detalls, des de la 
planta estrellada, fins al punt d'ob
servació central, on convergeixen 
tots els radis, que a la vegada era 
la talaia de vigilància i púlpit des 
d'on oficiar la missa o impartir lli
çons de moral. Portes, panys, la

vabos i un llarg etcètera d'elements 
aparentment trivials es van estudi
ar amb molta cura i van ser abor
dats amb les tècniques que en 
aquell moment semblava que equi
libraven l'eficàcia i l'economia. 

* Molt lluny de ser un exemple 

Però, de sobte, es va evidenciar 
que estava lluny de ser l'exemple 
que es volia. Es va obrir sense el 
bloc de part del darrere, la que avui 
dóna al carrer Nicaragua, que ha
via de ser la zona de compliment. 

Aviat va tenir superpoblació i es va 
convertiren un centre antihigiènic, amb 
una elevada densitat de reclusos i, en 
conseqüència, molt conflictiu. 

Malgrattot, l'edifici en si mateix té un 
valor innegable. Expressa amb una 
senzillesa radical una manera d'enten
dre el poder, la funció del càstig en el 
manteniment de l'ordre establert i, en 
últim teime, la pròpia vida. 

Però encara queda pendent un 
altre afer: Perquè hem de mantenir 
entre nosaltres coses que ens por
ten mals records o ens evoquen 
fets luctuosos? Precisament per

què som, en part, el fruit de tot això 
i per poder-nos entendre hem de 
ser capaços de mirar el nostre pas
sat 0 les nostres creacions. Sense 
aquests miralls cada dia seria més 
difícil reconèixer-nos i entendre el 
que fem o el que volem. 

Ara bé, ningú proposa que cal
gui turmentar-nos amb els mals 
records o amb vells fantasmes. Es 
tracta de canviar el significat de les 
coses, de donar-los una altra utili
tat que ens permeti contemplar-les 
amb alegria i optimisme, però sen
se donar l'esquena a allò que hem 

L·edifici expressa 
amb una 
senzillesa radical 
una manera 
d^entendre el 
poder, la fiínció 
del càstig i el 
manteniment de 
r ordre 

viscut 0 construït. 
La Model, dreta i reutilitzada, 

ens ajudarà a reflexionar sobre les 
motivacions que hi havia al darrere 
de la seva edificació, ens recorda
rà, ens recordarà com es va usar i 
aquells que hi van viure. Ens farà 
més fàcil pensar sobre la realitat o 
la ficció de la rehabilitació i la 
reinserció dels presoners. Segur 
que ens ajudarà a entendre coses 
sobre la delinqüència, la seva cons
tància al llarg del temps i el seu 
paper en la nostra societat. 

A més, tot això no és incompatible 
amb usos diversos, des dels social
ment útils fins als lúdics, sense descar
tar possibles zones verdes. L'espai és 
ampli, l'edifici està deteriorat, però és 
sòl.lid, exemplar i eloqüent. I caldria 
començar per enderrocar el mur de 
ronda perquè la construcció s'apreciés 
en tota la seva esplendor i rudesa... 

Pedró Fraile és professor de 
Geografia Humana a la Universitat 
de Lleida. 

* MÓN OBERT t'ofereix un ventall de possibiUtats: 
Per començar el dia unes delicioses pastes fetes a "casa"; 
entrepans variadissims; menú a l'abast; sopars per a grups 

* Podreu comprar tota mena de llibres, papereria, objectes de 
regal, bàsicament d'escriptura, tot sense moure's del nostre local 

* Racó especial per a nens i pel lector 

* Presentació de llibres, tertúlies, tallers, teatre, música 
* Espai obert per exposicions a tots els artistes 

Ens pots t rucar al 301.72.73 de 8 a 21h. Passatge Escudellers, 5, baixos 
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Ciutadans, carros i algun tramvia ocupaven els carrers 
AFC-GABRIEL SERRA QUATREXANTONS 

Concurs de globus a la platja de la Marbella, el 1907 

La fi de segle de fa cent anys 
Història 

MERCÈ TATGER 

La Barcelona de tombar el segle 
XIX, que comptava amb mig milió 
d'habitants, era una ciutat indus
trial i proletària, però també era la 
ciutat de la menestralia i de la 
gent d'ofici, alhora que comptava 
amb una burgesia industrial, del 
comerç i dels negocis. Hi havien, 
per tant, forts contrastos socials 
davant la cultura, i davant la vida 
i la mort; un elevat grau d'analfa
betisme feia que només la meitat 
dels seus habitants (57,17% dels 
homes i el 42,65% de les dones) 
sabés llegir i escriure, i que la 
precarietat de les condicions d'ha-
bitabilitat i de treball elevés la 
mortalitat, en especial la dels bar
ris populars, fins a xifres extre-

La Barcelona de 
tombar el segle 
XIX era una 
ciutat industrial i 
proletària 

mes que representaven taxes 
de l'ordre de 25 per mil els anys 
finals de segle. Aquesta forta 
mortalitat poc assegurava el 
creixement natural, ja que la ciu
tat comptava aleshores amb una 
natalitat relativament baixa situ
ada, també, arran del 25 per mil. 

El sector tèxtil donava feina a 
la majoria de la població activa i 
el fum de les xemeneies de les 
màquines de vapor assenyalava, 
juntament amb les sirenes, la pre
sència de les nombroses fàbri
ques que emplenaven el Raval i 
els barris populars dels municipis 
de Sants, Gràcia, Sant Andreu i 
Sant Martí que acabaven d'aple
gar-se amb la ciutat. 

En aquests barris obrers, de 
menestralia i de petita burgesia 
es trobaven a una munió d'enti
tats i associacions: cooperatives 
de producció i consum, ateneus, 
agrupacions corals, germandats i 
socors mutus de gran tradició. 
D'entre elles les cooperatives de 
consum esdevenien sovint, i en 
especial en els moments de re
pressió política sobre les associ
acions obreres, aixopluc dels 
moviments obrers i sindicals. 

Barcelona a finals de segle se
guia de prop, aplicava i difonia les 
innovacions de tot tipus que ar
reu del món s'anaven introduint. 
Hi era present l'electricitat-al tom
bar de segle funcionaven dues 
centrals tèrmiques-, els tramvies 
elèctrics (1899) i el cinematògraf 
(1896); també els projectes de 
sanejament (P. Garcia Faria, 
1891), les incipients colònies es
colars, i el Laboratori Municipal 
(1886-87); nombrosos funciona
ris, tècnics, científics i professio
nals com l'enginyer P. García 
Faria, els metges Giné i Partagas, 
Ferran, Pi i Molist, o personatges 
com Hermenegildo Giner de los 
Ríos 0 Odón de Buen, entre molts 
d'altres, esdevenien amb les se

ves aportacions protagonistes del 
progrés i científico-tècnic aplicat 
a la salut i a la millora de la qua
litat de vida. 

Havien fet aparició els primers 
clubs esportius inicialment lligats 
a la pràctica el.litista de l'esport 
(a més a més del club nàutic i del 
Club de Futbol Barcelona, 1899, 

En els barris 
obrers i de petita 
burgesia 
convivien 
cooperatives, 
ateneus, corals, 
germandats i 
socors mutus 

Club de Futbol Espanyol, 1900 i 
Club de Tennis Salut, 1901), però 
que aviat es difongueren entre 
les capes mitjanes, i més enda
vant, ja amb el nou segle, entre 
les classes treballadores de la 
mà d'entitats com ara el CADCI, o 
d'altres que es crearen als barris 
populars i obrers. 

Malauradament les crisis eco
nòmiques i polítiques i els esde
veniments militars de tombar el 
segle havien d'afectar a la ciutat. 
No mancaven a la Barcelona 
d'aquells anys els greus conflic
tes socials i polítics que arribaren 
fins a la declaració de l'estat de 
Guerra del 1902. En els anys 
finiseculars i el començament de 

segle sovintejaren vagues obre
res per a millorar les condicions 
de treball (descans dominical i 
jornada de 8 hores), la violència 
de les bombes i les repressions 
policials indiscriminades; les cri
sis politicoeconòmiques (tanca
ment de caixes i tancament de 
fàbriques), així com dimissió d'al
caldes i governadors; val a dir 
que només entre 1899 i 1902 es 
succeí ren a Barcelona per aques
ta causa sis alcaldes. 

En mig de les expectatives 
esperançadores que les noves 
tècniques obrien a la millora eco
nòmica i social, i del clima de 
tensió política en que les classes 
populars lluitaven aferrissada
ment per unes millors condicions 
laborals i de qualitat de vida, al
hora que per una societat més 
lliure i igualitària, la ciutat de 
Barcelona tenia al començar el 
nou segle el repte d'afrontar una 
important modernització. La ciu
tat sorgida de les agregacions 
havia de planificar el nou territori, 
organitzar la xarxa de clavegue
ram, portar aigües potables, mi
llorar el deficient sistema escolar 
públic i acollir els repatriats de la 
guerra de Cuba i Filipines, que al 
costat dels immigrants d'arreu de 
Catalunya i d'Espanya, arribaven 
a la ciutat. 

Al bell mig d'aquesta situació 
d'esperança i d'incertesa no sa
bem del tot com varen rebre els 
barcelonins el nou segle XX, si 
amb gatzares, festes i celebra
cions lúdiques o bé amb reflexi
ons de calw finisecular més o 
menys catastròfiques. El que si 

és cert és el que ens assenyala 
la precisa cronologia d'esdeve
niments de la ciutat recollida 
per Jaume Fabre i Josep Maria 
Huertas al seu llibre "Barcelona 
la construcció d'una ciutat" pu
blicat al 1989, i que ens diu el 
següent: "Dia 1 de gener de 
1901. Entrada del nou segle. 
Els rellotges són aturats i po
sats en moviment 8 minuts i 40 
segons després, per ajustar-se 
al meridià de Greenwich. Du
rant mitja hora sonen totes les 
campanes de la ciutat". 

Dia 1 de gener de 
1901. EU rellotges 
són aturats i posats 
en moviment 8 
minuts i 40 segons 
després, per 
ajustar-se al 
meridià de 
Greenwich 

Ben segur que l'aturada tenia 
raons de caràcter d'ajust astro
nòmic però tot i així no deixa de 
semblar-nos una premonició del 
que la ciutat havia de fer en entrar 
al nou segle, deixar el passat i 
posar el rellotge en hora per a 
l'urgent solució dels greus pro
blemes socials i urbanístics que 
tenia plantejats. 

Mercè Tatger és geògrafa 
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Si tens una idea de negoci 
o 

Si vois miiiorar el teu perfil professional 
vine a: 

Barcelon0ct iva 

Etfarem costat!! 
Eixample-Gràcia 
Sarrià-Sant Gervasi 

Compte d'Urgell, 240. 4art. D 
08036 Barcelona 
Tel. 419 35 25 

Sants-Montjuïc-Les Corts 

GranViaC.C.,322-324. 5a. PI. 
Edifici Barcelona 2.000 
08004 Barcelona 
Tel. 424 21 21 

Horta-Guinardó 

Ptge. Andalet, 11 
Ca n'Andalet 
08032 Barcelona 
Tel. 357 52 52 

Sant Andreu 

Segadors, 2. 5a. PI. 
Edifici Josep Pallach 
08030 Barcelona 
Tel. 274 21 26 

Sant Martí 

Gran Via C.C, 894 
08018 Barcelona 
Tel. 401 98 54 

Nou Barris Ciutat Vella 

Pi i Molist, 133 PI. Pons i Clerch s/n 
08031 Barcelona 08003 Barcelona 
Tel. 276 20 82 Tel. 268 43 93 

Ajuntament < ^ 1^ de Barcelona 

(xX/OV\iCy>UA/· 

^ ^-•· ^ • • 

"iSSn^ íuiwvi'·̂ '·ii·'/ 
Agència Municipal de Serveis per a les Associacions - Torre Jussana 

c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 Barcelona 
Tel. 407 10 22-Fax. 407 11 97 

Ü 

'if/' I r 

REHABILITACION 
DE VIVIENDAS 

• Locales comerciales 
• Comunidades de 

vecinos, recibidores 
de escalera 

• Acometidas generales, 
agua, luz, gas 

• Fachadas y cubiertas 

^ 225.09.75 
Marina, 74 (esquina Llull) 

08013 Barcelona 

füRRfln 
P L A N T E S 

M E D I C I N A L S 
I 

A R O M À T I Q U E S 
ESPÈCIES I TES 

PRODUCTES DIETÈTICS 
COSMÈTICA NATURAL 

MEL 
ALIMENTS SELECCIONATS 

Plaça Reial, 18 
08002 Barcelona 

Tel. 304 20 05 
Fax 304 20 06 

Ajuntament > t l | ) de Barcelona 

comercial bolsera 
TOT EN ENVOLTORl 1 EMBALATGE 

TOT PER LES SEVES FESTES 
FUNDADA L'ANY 1919 

Xuclà, 15 T. 3171428 Paral·lel, 115 T. 4416675 

C A R R E R CLgraeu a les cases anunciants L· seva collaboració durant aquests sis anys 
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^El futuro? Pregunten a Rappel 
Transports 

M A R I A EUGÈNIA IBÀNEZ 

Solo alguien con la desver-
gonzadaosadíade Rappel puede 
predecir cómo serà el transporte 
en la Barcelona del futuro. El res
to de los humanos, mas rigurosos 
que es supuesto vidente, con mas 
información que él en nuestra 
memòria y archivos, no dis-
ponemos de datos objetivos que 
nos permi tan deduci r cómo 
evolucionarà el transporte publico 
en la ciudad. Hasta el momento, 
las administ raciones no han 
aportado las pistas precisas para 
deducir que la amenaza de unas 
calles cada vez mas saturadas 
por la superpoblación de vehí-
culos privados pueda quedar ate
nuada por decisiones inteligentes 
y ràpidas que eviten que la ciudad 
inicie el siglo XXI convertida en 
un simple paisaje con coches. 

Hasta la fecha, los únicos datos 
de los que dispone el ciudadano 
son contradicciones continuas de 
esas administraciones, promesas 

Los humanos no 
videntes no tenemos 
datos objetivos que 
nos permitan 
deducir cómo 
evolucionarà el 
transporte publico 

incumplidas, mejoras cicateras en 
el transporte publico y plani-
ficaciones que no se llevan a ter
mino. Con ese bagaje como ma
ter ia l de anà l is is , el único 
pronostico posible solo puede ser 
pesimista y con escasos res-
quicios para la esperanza. Y para 
quien deduzca que estàs líneas 
son fruto de un ataque virulento 
de pesimismo, paso a explicar el 
porqué de mis conclusiones, que 
considero pragmàticas y ajus-
tadas a lo que ha ocurrido en esta 
Ciudad en los últimos 14 anos. 

• El plan de metros de 1984 

El trasporte del futuro de Bar
ce l ona pudo e m p e z a r s e a 
escribir en 1984, cuando el Con
sell Executiu de la Generalitat 
aprobó un plan de metros que 
sustituía al redactado diez afios 
antes. El plan del 84 era realis
ta, y si de algo se le podia acu
sar era de falta de ambición. 
Proponía la prolongación de las 

GUILLEM HUERTAS 

Los vecinos del carmel ya han construido su estación. Ahora les falta el metro 

líneas 1, 3 y 4; el trazado de la 
línea 2 desde Paral·lel hasta 
Pep Ventura; construcciones de 
nuevas cocheras; sistemes de 
s e g u r i d a d pa ra el m e t r o ; 
i n teg rac ión ta r i f a r i a met ro -
b u s e s - F e r r o c a r r i l s de la 
Generalitat y prolongaciones de 
Ferrocarrils en el centro de la 
c i u d a d . El p lan t e n i a una 
vigència de 10 afios, lo que 
obligaba a ejecutar su contenido 
en ese plazo para dar paso a 
otra planificación en 1994. 

Si se hubieran cumpl ido , 
Barcelona hubiera tenido un 
adecuado punto de partida para 
encarar con màs ambición el 
ultimo quinquenio de siglo y pla
nificar a partir de esa realidad 
una red del transporte publico 
màs adecuada a un entomo 
metropolitano, apenas prede-
cible en 1984. 

Però el contenido del plan, la 
primera gran planificación que 
hizo la Generalitat en matèria 
de transporte publico, quedo 
d i lu idopore l camino, seejecutó 
a marcha lenta y llego a su 
caducidad, en 1994, con una 
parte importante de sus pre-
v is iones en el cas i l l e ro de 
"asuntos pendientes": la pro
longación de Ferrocarr i ls ni 
siquiera se ha planteado; la 
línea 2, total o parcialmente, se 
ha inaugurado con unos diez 
afios de retraso; la integración 
tarifaria es aún una entelèquia; 
las c o c h e r a s de l t r i à n g u l o 
ferroviario de Sant Andreu aún 
se construyen y los sistemas de 
segur idad y de conducc ión 
automàtica de metro se aplican 

al lento ritmo que marcan las 
escasas inversiones disponibles. 

* Responsabiiidad política 

El no cumplimiento de las pre-
visiones comprometidas en 1984 
por Generalitat -gobernada por 
CIU- y la EMT -con mayoría del 
PSC- lleva a pensar que en matèria 
de transporte publico algunos 
convenies y planificaciones se han 
pactado a sabiendas de que iban a 
ser incumplidos, con el conven-
cimiento por parte de las adminis
traciones de turno de que el objetivo 
de la pantomima era entretener al 
personal y hacer luz de gas a los 
ciudadanos de a ple y a los "Pepito 
Grillo" de turno. 

Porque el incumplimiento del 
plan de metros no es el único 
agravio que el transporte publico 
ha recibido en los últimos anos. El 
14 de Octubre de 1993, un 
miércoles soleado para màs 

Si se hubiera 
cumplido el plan 
de metros de 1984 
Barcelona tendría 
un adecuado 
punto de partida 
para encarar el 
fin de siglo 

serias, tuvo lugar una de las màs 
completas ceremonias de la 
confusión orquestadas en torno 
al manipulable tema de metro, 

buses y trenes. En una sala del 
mismísimo Palau de la Generali
tat, el conseller de Política Terri
torial i Obres Públiques, Josep 
Maria Cullell, y el president de la 
Entidad metropolitana, Joan Tor
res, presentaren a bombo y platillo 
el plan de mínimos del Plan 
Intermodal del Transportes (PIT), 
una espècie de plan de choque 
llamado a paliar las necesidades 
màs urgentes de las diversas 
redes a la espera de afrontar 
ampliaciones y mejoras màs 
amplias. El PIT era, debe ser, de 
hecho, la planificación que debe 
sustituir al plan de metro de 1984 
y venia a cumplir, nada màs y 
nada menos, que las pres-
cripciones de las leyes territoriales 
7/1987 que fijaron el PIT como 
instrumento de planeamiento del 
transporte publico de viajeros en 
la Región Met ropo l i tana de 
Barcelona. 

• "Con total acuerdo" 

En la nota informativa redactada 
por el Servicio de prensa de la 
Conselleria se indicaba que las 
tres administraciones (Generali
tat, EMT y Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes) "han 
llegado a un total acuerdo para 
establecer cuàles han de ser las 
obras prioritarias en función de 
las necesidades y con objetivos 
de ofrecer la mejor facilidad de 
movimiento a los ciudadanos con 
un mínimo de coste económico". 
Ese "total acuerdo" en torno al 
plan de Mín imos del PIT 
alcanzaba < 

*Prolong"ación de la línea 4 

hasta Trinitat Nova "con la voluntad 
de llegar posteriormente hasta Ciu
tat Meridiana" 

*Ampliación de la línea 3 hasta 
Canyelles. 

*Ampliación de la línea 2 hasta el 
centro de Badalona y el triàngulo 
ferroviario. 

*Sistema de capacidad intermèdia 
para conectar Diagonal-Cornellà-
Sant Joan Despí. 

*Conexión de las líneas 3 y 5 del 
metro. 

*Sistema tarifario unificado me-
tro-bus. 

Lo anterior era lo urgente, lo 
inmediato, lo que debía realizarse 
antes de afrontar el contenido total 
del PIT que incluía, por solo citar una 
parte, la prolongación de 21 
kilómetros de metro. 

Cuatro anos y medio después de 
la parafernalia de aquel soleado 14 
de Octubre, ni una solo de las 
previsiones urgentes, inmediatas, 
necesarias que habían sido 
cuidadosamente escogidas "con to
tal acuerdo" se han llevado a la 
pràctica. Nohayquedecirqueel PIT 
y sus 21 kilómetros de metro, 
conexiones de FG y Renfe, etcètera, 

Ha habido una 
utilización 
permanentey 
sistemàtica del 
transporte publico 
como arma 
electoral por parte 
deCIUidelPSC 

han pasado a la historia como uno 
màs de los documentes hechos 
públicos cada vez que la presión 
ciudadana en tomo al transporte 
publico ha exigido salir a la palestra 
con algun goipe de efecto. 

Entre 1993 y 1998, o entre 1994 y 
1998, lo que sí ha habido es una 
utilización permanente y sistemàtica 
del transporte publico como arma elec
toral por parte de Cl U i del PSC, grupos 
que durante estos afios han controlado 
las administraciones que hubieran 
podido hacer algo màs que lanzarse 
metros y autobuses a la cabeza cada 
vez que la ocasión política lo exigia. 

La Autoridad del Transporte 
Metropolitano (ATM) constituïda con 
13anos de retraso se ha comprometido 
ahora a hacer pública a mediados de 
esteaíTOOtraplanificación de transporte 
colectivo. iSeràn bs flecos del plan 
del 84? ^Seràn los mínimos de los 
mínimos del PIT? Yo no lo sé. Pregun
ten a Rappel. 

María Eugènia Ibànezésperiodista 



CARRER 
N^ 17. iuliol1993 
Temes: 
Platges i piscines: l'estiu a ciutat. ROSA MARIA PALÈNCIA 
El monumento democràtico. ANTONIO ONTANÓN 
Quatre futurs per Sant Andreu-La Sagrera. ARENAS-BASIANA-RUANO 
Les Cases Regionals a Barcelona. PERE SOLÀ 
Assalt al "Lokal": la intolerància ataca de nou. REDACCIÓ 
Opinió: 
Anímate a ser voluntario social. LLUÍS MARTI 
Participació. ALFONS BARCELÓ 
Dossier: 
El futur urbanístic de Barcelona 
Persones: 
Nazario. TITO ROS 
Antoni Roca. AV Guinardó. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
El Carmel: 100 viviendas desocupadas; Ramon Albó acoge los 
"damnificados" olímpicos 

CARRER 
N^ 18. octubre 1993 
Temes: 
Quan podrem anar al MNAC? ZETA 
L'angoixa enfront de l'avortament. ESTER CLAMOSA I 
MARGARITA SENTIS 
La estación de Francia. JOSÉ ÀNGEL BORLÀN 

Mallarengues i porcs senglars a Collserola. ROSER ARGEMI 
El porciolismo es una idolatria. JOSEP MARIA HUERTAS 

Opinió: 
La importància de la participació en la vida associativa. PEP MARTÍ 
Dossier: 
Norte y Sur: algo mas que una metàfora 
Persones: 
Antoni Rabinad. Escriptor. MARTA PLUJA 
Motserrat Radigales. AV del Parc. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
Les cotxeres del carrer Borrell a Sant Antoni: de macrocomissaria 
a centre cultural; Gràcia-Rock, concierto accidentado 

Futur econòmic: diagnòstic improbable 
Economia i treball 

ALBERT RECIO 

Quan a un economista se li pregunta 
pel futur s'acostuma a suposar que: a) 
els coneixements actuals d'economia 
donen eines adequades per fer diag
nòstics mínimament seriosos; b) que 
la resposta anirà orientada a discemir 
si hi ha perspectives de creixement de 
la producció i de l'ocupació. Es tracta, 
però, de punts de partida erronis i 
parcialment mal orientats. 

Pel que fa a la primera qüestió 
només cal anar a una hemeroteca, 
buscar alguna profecia feta uns anys 
enrere i comprovar com, gairebé sem
pre, va resultar errònia, per reafirmar-
se en la convicció que en el camp 
econòmic - i en molts altres espais 
socials- la capacitat de predicció és 
quasi nul.la. En tx)na mesura perquè 
les societats, i l'economia n'és una 
part, són tan complexes que les previ
sions estan més a prop de les "ciències 
ocultes" que del coneixement científic. 
Pel que fa a la segona, considero que 
la preocupació social no s'hauria de 
centrar en el creixement sinó que cal
dria que es fixés més en altres qüesti
ons bàsiques que es deriven de l'acti
vitat econòmica: si estarem en una 
societat amb més o menys igualtat, si 
estaran més o menys satisfetes les 
necessitats bàsiques (per a persones 
preocupades pel benestar social, una 
lectura essencial, tot i que té una certa 
dificultat, és el text de L. Doyal i I. 
Gough Teoria de las necesidades 
socialesEd. FUHEM Icaria), sies pren
dran de forma més o menys democrà
tica les grans qüestions que ens afec
ten a tots, si serà més o menys soste
nible el nostre model productiu... És 
evident que no estic en condicions de 
contestar aquestes preguntes, però 
val la pena situar-les perquè fins que 
col.lectlvament no ens les plantegem 
l'activitat econòmica, que ens afecta a 
tots, seguirà dominada pels interessos 
d'un reduït nombre de magnats i els 
raonaments d'uns quants gurvs que 
estan al seu servei. 

• L'activitat econòmica... 

Un camí per entendre cap on anem és 
veure què ha passat els dan-ers anys. 
En primer lloc cal destacar que cada 
cop més hem de considerar com a 
unitat d'anàlisi econòmica el conjunt 
de la Regió Metropditanade Barcelona. 
Una àrea extensa amb subàrees es
pecialitzades molt interrelacionades 
entre si. Barcelona-ciutat ha vist refor
çada la seva activitat com a àrea de 
serveis, mentre que la indústria s'ha 
concentrat en zones més allunyades 
(el Vallès o l'àrea de Martorell). Una 
evolució que suposa una pressió en
cara més gran sobre el medi natural 

La precarttzació laboral pren formes molt diverses 

(reducciód'espaisagrícoles, increment 
del consum energètic, etcètera). 

En segon lloc s'ha produít un fort 
creixement de control econòmic per 
part de les empreses multinacionals 
foranes. Un control especialment im
portant en el terreny industrial, però 
tamt)é visible en el camp dels serveis. 
Aquesta dependència no s'ha traduït 
en un daltabaix ocupacional, però es 
reflecteix en la contínua reestructura
ció a què està sotmès l'aparell produc
tiu, en el dèbil desenvolupament tec-

S'ha produït un 
fort creixement 
de control 
econòmic per 
part de les 
empreses 
multinacionals 
estrangeres 

noiògic autòcton i en el caràcter subsi
diari de bona part de la política pública, 
mésinteressadaaanarconstruint grans 
infraestructures (com ara representa 
el Pla Delta, l'A VE, el cinquè cinturó...) 
que es justifiquen per la necessitat 
"d'atreure inversions", però que tenen 
uns impactes ambientals molt nega
tius. 

Aquesta "multinacionalització" no 
ha debilitat, en canvi, la influència i el 
poder d'alguns grups locals molt actius 
en lesàreesdelapromoció urbanística 
i la gestió dels serveis públics, grups 
sovint amb estretes relacions amb el 

capital financer, i que tenen una enor
me influència a l'hora de definir el 
model de desenvolupament uriDanístic 
i els sistemes de provisió de serveis 
públics. Les polítiques d'urbanisme 
concertat, de subcontractació de ser
veis públics han donat noves eines 
d'influència a aquests grups que con
juntament amb les multinacionals for
men un important nucli de poder que 
es reflecteix en nombroses àrees de la 
vida social: política d'habitatge, priori
tat a l'automòbil privat, privatització 
parcial de la sanitat... 

En tercer lloc, es constata que la 
Barcelona-ciutat ha orientat la seva 
ubicació en l'economia gtobal com una 
ciutat de recepció turística, entesa en 
un sentit ampli: turisme convencional, 
activitats de negocis, simpòsiums de 
tota mena.,. Activitats potenciades pel 
renovament urbà i la publicitat obtingu
da a l'empara dels Jocs Olímpics. Una 
activitat, però, que exigeix idees i recur
sos per tenir continuïtat i que condicio
na les opcions estratègiques que 
periòdicament prenen els nostres go
vernants. 

* ... i el món iaboral 

Malgrat que Catalunya presenta resul
tats més bons que la resta de l'Estat, la 
situació d'aquests darrers anys s'ha 
caracteritzat per tres grans trets. En 
primer lloc la persistència d'elevats 
nivells d'atur, que afecten especial
ment els joves i les persones d'edat 
avançada (malgrat que en aquest dar
rer cas una part estan camuflats com a 
retirats prematurs). El nivell d'atur fluc
tua amb la conjuntura, però es manté 
sempre per sobre del 10%. En segon 
lloc l'expansió de l'ocupació precària. 

RAMON GOMEZ/ARXIU 

associada a baixos salaris, inestabilitat 
laboral, absència de carrera professio
nal, reduïts drets laborals... pre-
carització que pren formes diverses: 
contractes temporals, ETT, falsos au
tònoms, llocs de treball sense contrac
te (sovint ocupats per dones i immi
grants d'ambdós sexes), però que en 
conjunt representa un horitzó social 
força negatiu. En tercer lloc, una certa 
promoció de llocs de treball professio
nals, relativament creatius i relativa
ment ben retribuïts, una part important 

La pregunta que 
cal fer-se no és 
quan creixerem, 
sinó en quina 
mesura podem 
engegar canvis que 
ens portin cap una 
societat més justa 

dels quals estan generats pel sector 
públic (o per sectors relacionats). La 
suma de les dues darreres tendències 
comporta un augment de les diferènci
es socials, encara que aquest és un 
camp poc i mal estudiat. 

No es pot oblidar tampoc el paper 
del treball reproductiu, tan important 
socialment, encara que no estigui retri
buït. Aquí no es veuen canvis especta
culars. En els últims deu anys la parti
cipació masculina en aquestes tas
ques de cura de persones ha augmen
tat molt lentament. Continua sent gai
rebé un espai estrictament femení. 

una situació que reforça les desigual
tats entre homes i dones en el món del 
treball mercantil. 

• Preguntes per al futur 

Els canvis dels últims anys han estat 
prou forts i poden condicbnar els pro
pers anys. De fet, els nous projectes 
que ara mateix s'estan preparant inci
deixen en les mateixes línies: plans 
faraònicsd'infraestructuresque absor
beixen recursos financers i generen un 
fort impacte ambiental, suport al model 
productiu globalitzat, pressió a la baixa 
sobre els drets laborals... Aquestes 
tendències es poden veure agreuja
des amb les contínues retallades de 
les despeses socials. Potser no estem 
davant d'una situació catastròfica, però 
estem enfront d'una evolució que ac
cepta com a naturals la inseguretat 
d'una part de la societat, el deteriora
ment mediambiental i el creixement de 
les desigualtats. 

La pregunta que cal fer-se no és 
quan creixerem, sinó en quina mesura 
podem engegar canvis que ens portin 
cap una societat més justa, igualitària 
i responsable amb el medi ambient 
Una qüestió que no depèn de varia
bles tècniques sinó d'un plegat de 
mesures socials. Depèn d'opcions en 
camps diversos, com per exemple: 
optar per una política de males condi
cions laborals i eficiència productiva 
limitada, o, contràriament, dedicar es
forços a una democratització dels pro
cessos productius ajudats per políti
ques fomiatives progressistes. Això 
suposa triar entre menys sector públic 
i més desigualtats o una política més 
solidària, on les provisions de serveis 
col.lectius tenen un paper més impor
tant. 0 decidir que mantenim l'actual 
sistema de disbauxa ambiental o reor
denem el nostre sistema de producció 
i consum de forma ecològicament res
ponsable. En aquests camps els movi
ments socials hi tenim molt a dir: darre
re la defensa de les pensions públi
ques, la política de residus, la setmana 
laboral de 35 hores, la defensa de 
l'ensenyament públic... s'estan formant 
pautes importants del model productiu 
i ocupacional dels propers anys. 

Potser per això seria bo que els 
moviments socials, com el veïnal, co
mencéssim a treballar relacionant les 
nostres demandes puntuals amb pro
jectes més generals; que comencés
sim a entendre que l'única forma d'as
solir una economia satisfactòria és 
exigint que les necessitats bàsiques 
(incloent-hi la qualitat dels llocs de 
treball i la preservació ambiental) si
guin el centre de les polítiques públi
ques i les accions privades. En relació 
amb aquest canvi no hi ha previsions 
possibles i exigeix, sobretot, noves 
demandes socials. 

Albert Recio és professor 
d'Economia 
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*Les teves botigues de música 
*De la A a la Z 

*100 X 100 música 

discos Caste l ló 

nou de la rambla, 15 tel.: 302 42 36 
sant pau, 2 li/.: 502 23 95 
taUers, 3 (clàssica) tel: 318 20 41 
tallers, 7 re/.: 302 5946 
taUeiï, 79 íe/.:30i 35 75 
barnasud, (gavà) tel: 638 29 18 

OFERTA CALEFACCIÓ CENTRAL A GAS 
Confort a tota la casa 

Caldera mixta es tanca sense pi lot 
ESTALVI de 8 a 10.000 ptes. any. 
Sala d'estar, 3 dormitoris, 2 banys 
(40 elements radiadors alumini). 

Desde 7.230 ptes. al mes 

r^ CervaGas 

Trav. de Dalt, 87 • Barcelona 

4 Pagui aplaçat amb el rebut del gas 
* (Clients amb + 1 any antiguitat) 

Truqui 'ns a l 
•& 2 1 0 2 9 3 6 

OBSEQUI TERMOSTAT 
AMBIENT 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI 

357 77 55 

RESIDÈNCIA CLARA 
EN BARCELONA (HORTA) LO QUE 
VD. BUSCA PARA SUS MAYORES: 

CASA-TORRE NUEVA 
24 plazas en 16 habitaciones y 9 banos. todas con 

venlana BKLenor. Luz, sol, lerrazas, ascensor, 
CDcina pròpia, medico y olros servicios. Tralo 
OEmerado f lamiiiar con personal oualiricado 

Véala: le gustarà. Santa Otilia, 13-15 

T. 420 95 62 
Pregunte por la Sra. CLARA 

NOT'! 
CONFORIVII! 

TRUCA'NSi 
EL TELÈFON DELS VEÏNS 

412 55 44 

^ ' B R I O I X O S 1 PANETSr 

CROISSANTERIE 

Cniclend Cosonî  17 

flon» Nuevos, 3 

P.·Uinilia,92 

Call, 13 

Fernando, 13 

Hospital, <10 

H. SüHlHKBJO, 2 

A G Í A Í M lA SEVA 

Telèfon 318 tó 81 

Telèfon 318 6294 

Telèfon 354 54 28 

Telèfon 302 32 49 

Telèfon 302 75 39 

Telèfon 302 74 88 

Telèlon 317 8702 

COMPRA 

REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS, • 
HOTaS, BARS, COÜEGIS, ETC, ; 

r A ^ K F R agraeix ales 
^"'̂ ^^****^^ cases anunciants 

la seva col·laboració durant 
aquests sis anys 

M ' a g r a d a conduir 

però odio els embussos . 

De Sants a PI. Catalunya en 4 minuts. Del Clot a Badalona en 

10 minuts. De Sant Andreu o PI. Catalunya en 8 minuts. Del 

Passeig de Gràcia al Clot en 3 minuts. De Gavà al Passeig de 

Gràcia en 20 minuts. Deixa el cotxe a casa. Prova Rodalies. 

internet: h u p : / / w w w . r e n f e . e s / c e r c a / 

Rodalies. 
La manera de 
moure's. ® RODALIES 

RENFE 

http://www.renfe.es/cerca/


N^ 19. novembre 1993 
Temes: 
Epitafios para el alcalde Porcioles. JOAN CREUS 
On són els crítics? REDACCIÓ 
Berlín: el renaixement de la ciutat prodigiosa. MARTA PLUJA 
El curs escolar del "canvi". XAVIER RIU I SALA 
La ressaca olímpica. MARIANO MESEGUER 
El agua, el jardín meridional y Montjuïc. VICENTE CASALS 
Què s'amaga darrere d'Amway? MARTA PLUJA 
Opinió: 
El malson dels "taggers". VÍCTOR MORA 
Dossier: 
Els mitjans de comunicació dels barris 
Persones: 
Alcalde Porcioles. EUGENIO MADUENO 
Adela Agelet. AV de les Corts. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
Aluminosi arxivada al Turó de la Peira 

[CARRER 
N^ 20. desembre 1993 
Temes: 
L'aluminosi ja va causar quatre morts l'any 1972. JOSÉ MOLINA 
A la Seat hi treballem tots. ANTONI GIL 
iPolicia Unificada? Res! JAUME ALFONSO 
El decret de municipalització de la propietat urbana de 1937. F. ROCA 
2 anys de lluita de l'aigua. ALFREDO VELA 
Jazz a Barcelona. ÀNGEL VALVERDE 
Opinió: 
iÒui ha d'estalviar? TERESA PÀMIES 
Dossier: 
Crisi i ciutat 
Persones: 
Pilar Malla. Càritas. EUGENI MADUENO 
Saoka Kingolo. EMIGRANTE ZAIRENO. ROSA MARÍA PALÈNCIA 
Lluís Martínez. AV Poble Sec. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
El Polvorí, barri aluminotic; La Taxonera defensa la seva plaça 

El Cuarto Fosc 
Noticiari virtual del segle XXI 

No al pla de 
biblioteques 

Vivendes 
municipalitzades 

Morir a Barcelona Acaba la guerra 
es pagarà en euros de l'aigua 

Finalment, i després d'anys d'incompli
ments, el Pla de Biblioteques ha estat 
rebutjat. "Les biblioteques no donen vots" 
ha declarat un regidor de l'equip de go
vern. El seu lloc ha estat ocupat per un 
Pla Lúdic per a ludòpates. El pla preveu 
construir en 18 mesos un Casino de 
Barcelona en un solar qualificat com a 
"equipament", pel seu interès públic i so
cial. El Casino es rescolzarà en 10 Bingos 
de Districte i en una extensa xarxa de 
màquines escurabutxaques instal·lades 
en centres oficials. La Generalitat se
gueix amb la seva Bonoloto i es nega a 
finançar part del pla. Pilar Rahola ha 
amenaçat un cop més amb trencar l'acord 
de govern. 

Els cotxes a les 
voreres 

. '•XA p* L _ L ï y líu** ' 
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El recentment designat gerent municipal 
de la Via Pública, Joan Torres, ha sorprès 
tothom amb la seva decisió d'obligar els 
cotxes a circular per les voreres i declarar 
zona de vianants els carrers. El respon
sable municipal ha declarat: "No hi havia 
altre remei. L'índex de mortalitat per cir
cular per les voreres havia assolit límits 
exorbitants". El RACC ha fet una nota 
duríssima en què demana el cap del seu 
antic col·laborador. Tanmateix, en un 
llarguíssim comunicat, la plataforma 
"Barcelona Estalvia Energia" recolza la 
mesura i la qualifica de "decisió democrà
tica, ja que en una ciutat on la majoria de 
desplaçaments es fan en transport públic 
o caminant, el cotxe s'havia apropiat del 
67% de l'espai. Ara s'ha fet justícia i 
l'espai correpon a aquell que se'l treballa: 
el vianant". Els primers dies d'aplicació 
de la nova norma han estat una mica 
confosos, ja que no s'havien instal·lat les 
noves senyalitzacions. 

El 50% dels 80.000 pisos buits han sortit al mercat 
immobiliari com a oferta de lloguer del Patronat 
Municipal de l'Habitatge. Els pisos municipalit-
zats eren propietat d'una coneguda fundació 
d'una de les caixes més gran del país. Els 
responsables de l'entitat especuladora han estat 
posats à disposició judicial. La seva detenció ha 
estat duta a terme pels Mossos d'Esquadra que 
havien estat informats per un conegut confident. 
L'Assemblea d'Okupes celebrarà la notícia amb 
una revetlla altemativa a la qual no es convidarà 
representants de partits i institucions. 

La grip del pollastre 
ataca altra vegada 

Unvirusque prové dels antics països comunistes 
afecta la població catalana. És un tipus de grip 
que es tradueix en fortíssims dolors a les extremi
tats superiors. Segons l'autoritat sanitària en 15 
dies el brot estarà controlat. A la roda de premsa, 
el popular conseller Antoni Martínez ha valorat 
molt positivament el tractament aplicat des de la 
Seguretat Social: "Molt d'exercici, molt d'esport i 
res de medicaments. Les nostres mesures no 
només guareixen, sinó que alhora són una font 
d'estalvi per als pacients, perquè si els receptem 
medecines antigripals, haurien de pagar el 100% 
del seu import. Una virtut més de la injustament 
criticada "medicamentada" de l'any 1998. Una 
nota del Comitè de Premsa de l'Hospital Central 
senyala que el conseller ha silenciat l'augment 
considerable de les morts causades per aturada 
cardíaca i asfíxia. Segons ells, les causes "s'han 
de buscar en un excés d'esport dels malalts 
gripals". 

La privatitzacio de 
Pompes Fúnebres 
donarà més facilitats 
als usuaris de cos pre
sent: les astronòmi
ques xifres podran li
quidar-se també en 
euros. Jordi Parpal, 
ahir assessor d'una 
multinacional de la 

mort, serà el gerent de la nova empresa. En les 
seves primeres declaracions ha dit: "Els nos
tres productes i les nostres instal·lacions no 
tindran goteres". L'enterrament més barat ron
darà el milió de pessetes. Davant d'aquesta 
provocació, el moviment veïnal es referma 
encara més, si això és possible, en estendre la 
cooperativa funerària Sinera, ja que les dife
rències de cost i qualitat són considerables. 

L'hora del transport 
públic 

jMnsKUum 

La Generalitat aprova d'incloure en el Contracte-
Programa de l'any 2004 totes les promeses 
electorals que fan referència al Metro. Els veïns i 
veïnes de Zona Franca, Carmel, Bon Pastor i 
Nou Barris han rebut una carta del nou president 
en la qual els informa de la bona nova i els remet 
una ampolla de "cava català". El Contracte-Pro-
grama inclou una xarxa de tramvies cap a les 
poblacions properes a Barcelona, amb els cor
responents semàfors i passos prioritaris sobre els 
cotxes privats. També acorda d'igualar l'horari 
nocturn del metro al de la capital de l'Estat. El 
transport públic ha deixat de ser el gran oblidat. 

Els idiomes fan furor 
L entrada a Europa ha suposat un augment 
considerable de l'interès per aprendre idiomes. 
Lluny queden aquelles batalles per la defensa del 
català. Dels 20 centres en projecte destaquen 
l'obertura a l'antic districte de Nou Barris d'una 
Acadèmia d'Idiomes, un centre avalat i subvenci
onat per la Generalitat. De la seva amplíssima 
oferta destaquem un curs intensiu per aprendre 
amapuchi en 57 hores i un Màster Post-Graduats 
de la llengua catalana. El director del centre serà 
Aleix Vidal Quadras, que recentment ha abando
nat la seva carrera política. 
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Perfiles autoritats, 
incompetents en 
aquest tema, han 
acceptat crear un 
NOU rebut de l'ai
gua; clar i transpa
rent. Sense impos
tos estranys ni 
abusius. Després 
de fer pública la no
tícia, els firmants 

" va brindar amb ai
gua. Com que el refrigeri va ser servit en 
vasos de PVC, diferents col·lectius veïnals 
i ecologistes van llençar els gots als repre
sentants de la Generalitat i de l'Entitat Me
tropolitana del Medi Ambient. Els partits 
polítics i les diferents administracions impli
cades han demanat disculpes als 250.000 
ciutadans i ciutadanes afectats, per haver 
trigat 9 anys per solucionar, en democràcia, 
un conflicte social. El Síndic de Greuges ha 
obert un expedient a la Generalitat per 
haver deixat d'ingressar 7.000 milions d'im
postos. Se'ls acusa d'incompliment de res
ponsabilitats. Com és sabut de tothom, el 
deute ha estat perdonat, a través de sub
vencions, com a compensació per les mo
lèsties causades als veïns en la lluita per un 
rebut de faigua millor i més ecològic. 

Gala popular-
benèf ica al Liceu 
El Liceu s'inaugurarà l'I d'abril de l'any 2000 
(els lectors recordaran que aquesta data, en 
Dictadura, es coneixia com el dia de la "Victo
ria"). Per a la sessió inaugural es repartiran 
entrades entre els ciutadans i ciutadanes que 
encara tenen les seves cases apuntalades 
per l'aluminosi. El Liceu ha esta prioritari i 
l'aluminosi encara ranqueja. El gest institucio
nal vol pal·liar el greuge comparatiu. El nou 
edifici correspon a les ànsies de grandesa que 
caracteritza la fi del segle XX a la nostra ciutat. 

3.217 mini-sales de cinema estan projectades 
per als cinc propers anys d'aquest segle que 
acabem de començar, agrupades en 198 
cinematògrafs multisala. Els barcelonins i 
barcelonines van cada cop mes al cinema. 
Les preferències han variat amb el temps. 
L'esclat del cinema espanyol de finals del 
segle XX hadeixat pas al cinema genuïnament 
català, amb títols que estan als primers llocs 
de les llistes de recaptació. La pel·lícula "Un 
home per a una Presidència", interpretada per 
Oriol Puig i Roca, acaba de superar, en termes 
comparatius, els ingressos de "Titànic". Tant 
ha estat l'augment de l'afició pel cinema, que 
fins i tot el Futbol Club Barcelona ha planejat 
construir 50 sales en el subsòl del propi estadi. 
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La ciutat desitjada 
Barcelonins il·lustres imaginen com serà la Barcelona del segle XXI 

ROSA MARIA PALÈNCIA AMB INFORMACIONS DE 
MARTA PLUJA, MARTA PARDELL, JAUME J . RUBIO, 

CHRISTIAN ANDREU I CHELO LOSADA. 
Desitjós de democràcia, de creixement soste
nible, de solidaritat i convivència, es barregen 
amb temors de centralisme, d'intolerància i de 
consolidació de l'imperi del lliure mercat. A les 
portes del segle XXI, La Veu del Carrer ha 
volgut conèixer les aspiracions i les pors d'una 
bona colla de barcelonins (es) destacats (adés), 
alguns que, fins i tot vivint a la perifèria, patei
xen i gaudeixen de la Barcelona quotidiana. 

És clar que entre un segle i l'altre no hi ha 
cap paret. És clar que ei futur es construeix 
cada dia, però, com en un joc molt seriós, 
advocats, arquitectes, escriptors, militants ve
ïnals..., tots, han contestat a la mateixa pre
gunta: "Que li suggereix la Barcelona del segle 
XXI?". 

Tots tenien por de ser massa succints, però 
el nostre joc així ho exigia, de manera que els 
enquestats han hagut de resumir i prioritzar les 
seves inquietuds. Molts han obert foc amb el 
mateix desig: per un transport públic de quali
tat, com Pau Noy, president de l'Associació 
per a la Promoció del Transport Públic: "El 
repte és aconseguir canviar la ciutat per una 
que sigui més sostenible ecològicament, amb 
èmfasi que sigui una ciutat amb menys cotxes. 
Una ciutat que sigui oberta als problemes dels 
països pobres, o sigui, solidària, i una ciutat on 
la gent tingui millors oportunitats per guanyar-
se la vida, és a dir, sense atur". 

MOBILITAT 

O Ole Thorson, enginyer especialista en cir
culació: "Com que jo tracto de la mobilitat, el 
que em suggereix és que hi pugui haver qua
litat de l'espai públic, una mobilitat sostenible. 
Això vol dir reduir el nombre de carrils i de 
quilòmetres per als vehicles privats i més 
espai per als vianants, les bicis i el transport 
públic. També vol dir moderar la velocitat per 
disminuir el nombre d'accidents i morts per 
trànsit, i dissenyar els carrers d'acord amb les 
necessitats dels més dèbils. Al segle XXI 
augmentarà el percentatge de gent amb mobi
litat reduïda. No podrem mantenir carrers com 
la Diagonal -sis carrils- o la Gran Via sense 
refugis. Caldran més voreres mòbils i escales 
mecàniques". 

Ricard Pie, arquitecte, tamt>é pensa en el 
transport: "Si la ciutat vol articular un continu urt)à 
de pobles i municipis, hauria de pensar en una 
descentralització més important. Desitjaria que la 
Barcelona del futur tingués una xarxa de metro 
miltor i, en general, un transport públic millor i que 
es potenciés la bicicleta. És a dir, aconseguir una 
ciutat mésequilibrada ecològicament, ambparcs, 
voravies i recollida selectiva de deixalles a tot 
arreu. Barcelona ha de tenir un paper molt impor
tant per apaivagar la pobresa". 

Enric Tello, ecologista: "Haurem d'escollir 
entre una ciutat més sostenible, més habitable 
i justa o una societat que desbordi els límits del 
medi ambient. Aquest és el dilema, si volem 
una ciutat justa i sostenible, per al present i per 
a les generacions futures, o una ciutat que 
sigui una pista d'aterratge per a les multinaci
onals de l'economia global a les quals oferim. 

Uns nens juguen al parc de l'Estació del Nord 

sense compensació, els nostres recursos i la 
nostra capacitat de consum". 

CIUTAT COMERCIAL 

Aquest dilema, els ciutadans o els negociants, 
surt sovint entre els entrevistats. Com Antoni 
Ramon, arquitecte, que reclama: "Semblaque 
es tinguin ganes de completar la ciutat de 
pressa i la rapidesa demana pragmatisme. Fer 
cas de les demandes d'un món on fer negoci 
amb l'energia, les infraestructures, el sòl, els 
edificis i la gent és, segurament, l'objectiu que 
governa. Però, si no hi posem remei, la ciutat 
s'esgota. No n'hi ha prou amb un pla de 
residus tímid, s'ha de posar tot l'esforç per fer 
que el pla rutlli, que produïm menys deixalles 
i perquè les reutilitzem i les reciclem. Es millo
ren els espais públics, però massa operacions 
giren al voltant del consum, com si els espais 
urtDans no tinguessin sentit sense aquest feno
men. S'eixamplen les voreres, però no s'apos
ta a fons pel transport públic i la bici. La ciutat 
s'encareix. Sense mesures correctores del 
lliure mercat, la ciutat pot millorar però expul
sarà els seus habitants, fonamentalment les 
capes populars. Si això és així, de què serveix 
tot el que s'ha fet fins ara?" 

Aquesta pregunta també se la fan d'altres, 
com Alfredo Vela, president de la Confavc, 
que diu: "Veig la Barcelona del proper segle 
com una ciutat cada cop més comercial i amb 
menys veïns. Una ciutat de negocis amb menys 
ciutadans vivint-hi i orientada al turisme. Com 

a veí del Baix Llobregat, la Barcelona del futur 
es veu com una metròpoli que s'empassa els 
voltants i es nota una certa esclavitud de la 
perifèria respecte a la ciutat. Un exemple són 
les vies d'accés, que fan que cada cop s'arribi 
més ràpid a Barcelona i potencien l'ús del 
cotxe. El meu desig és que Barcelona sigui 
una ciutat que pugui créixer en habitants, on hi 
hagi convivència ciutadana sense excloure 
ningú i que estigui més oberta al ciutadà". 

Per un camí semblant es decanta l'advocat 
José Moiina: "Hem de continuar defensant el 
tarannà popular de Barcelona. La retirada de 
les indústries i l'especulació del sòl en barris 
fins ara de treballadors, la reduïda intervenció 
pública en el sector de l'habitatge, l'alt índex 
d'atur, estan provocant l'expulsió de la ciutat 
dels sectors més febles econòmicament i con
vertint Barcelona en una ciutat exclusiva de 
serveis. L'urbanisme ha de respectar els nos
tres costums i la participació dels ciutadans. El 
transport públic i els aspectes ecològics han 
de ser eixos fonamentals per al segle que ve. 
És difícil predir el futur, però pel present sabem 
que hem d'estar alerta perquè es mantingui un 
uriaanisme popular i es fomenti la solidaritat i la 
tolerància. Que Barcelona sigui una ciutat 
oberta al món". 

Molts es pronuncien a favor d'aquesta 
"Barcelona dels ciutadans". Com la Isabel 
Segura, autora del llibre La Barcelona de les 
Donesr. "Penso en una ciutat per a usuaris i 
usuàries, tenint en compte les 3 •ivitats de la 
vida quotidiana. Una ciutat mésiper viure que 

ARXIU 

per ensenyar. Hi ha barris que encara estan 
sota mínims pel que fa a la qualitat de vida, 
inaccessibles per manca de transport públic, 
amb dispersió de serveis. Són els barris que 
no surten a les guies turístiques. M'encantaria 
que es pogués ensenyar tot Barcelona, una 
Barcelona per viure". 

Igualment, no tothom pensa només en el 
turisme, com l'arquitecte Ferran Navarro, que 
diu: "Actualment, l'Administració valora més la 
ciutat pel nombre de places hoteleres que pels 
habitatges. Tot i la construcció de 6.000 nous 
habitatges, aquesta xifra és insuficient i no 
contribueix a millorar la qualitat de vida de la 
gent que viu en una situació límit. Desitjaria 
que la Barcelona del segle XXI tingués una 
qualitat de vida millor". 

TURISME O INDÚSTRIA 

O el periodista José Martí Gómez: "Existeix 
un debat sobre si Barcelona serà més habita
ble o més conflictiva, si serà un nucli industrial 
0 un nucli turístic. Crec que s'ha de potenciar 
el sector industrial perquè Barcelona mai no 
serà una gran ciutat per al turisme, com Roma, 
Pan'soLondres. Manquen al.licientsque omplin 
les expectatives dels visitants de fora que no 
en tenen prou de menjar i passejar. De fet, hi 
ha massa ciutats europees que aspiren a ser 
ciutats turístiques, i les úniques que hi arriben 
són les tres ja esmentades. Barcelona, doncs, 
hauria de potenciar les seves indústries". 

(segueix a la pàgina 22) 
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"Capital europea i nord-africana" 
fue de la pàgina 21} 
Alguns entrevistats són més aviat 
optimistes, com l'escriptor Juan 
Marsé, que malgrat pensar que és 
molt difícil predir, avança; "No he 
estat mai amant de les profecies, 
però una primera impressió em pot 
fer pensar que la Barcelona del 
segle XXI, tenint en comte els dar
rers anys, anirà millor. El segle 
que ve veurà com s'acaba Tera 
pujolista i com, des de la ciutat, 
s'impulsa una nova etapa de millo
res tant en els aspectes arquitectò
nic i cLÜtural com en el social. No 
pot ser d'una altra manera". 

El cronista de la ciutat, Lluís 
Permanyer, també és optimista; 
"Prefereixo no dir què ens poitarà 
el segle XXI, perquè suposo que ens 
trobarem amb sorpreses. EI més 
important, però, és que, malgrat 
que hi ha coses que s'han de millo
rar, Barcelona està ben preparada 

per encarar els desafiaments amb 
què es pugui trobar, no com fa vint 
anys". L'advocada Es ther 
Cànoves també en té una visió 
positiva: "La Barcelona del 2000 té 
prou capacitat i experiència per no 
fer una ciutat d'aparador i abordar 
i trobar solucions als greus proble
mes d'exclusió social que genera 
l'actual sistema econòmic, per de
batre i portar a la pràctica altres 
actituds i comportaments demo
cràtics que van més enllà dels pu
rament formals, per qüestionar la 
cultura. Tot això és possible perquè 
és una ciutat solidària, però amb el 
punt de pragmatisme necessari que 
convingui establir les complicitats 
socials que fan falta per tirar enda
vant les mil i una propostes que 
surten des de tot tipus d'associaci
ons i moviments col.lectius". 

Altres es mostren ambivalents, 
com els escriptors Francesc Can-

del o Jordi Vila-Abadal. Aquest 
últim diu: "Tinc tma perspectiva 
ambigua respecte de la Barcelona 

- del segle XXI. No sé si serà com ara, 
una ciutat feta pels dèspotes 
Ü.lustrats, que de tant en tant pre
para actes per animar la gent, com 
els Jocs Olímpics o el Fòrum de les 
Cultures del 2004. Aquesta visió 
em fa por. El que m'agradaria que 
fes la Barcelona del segle XXI és 
assumir el seu paper real com a 
capital de Catalunya: una ciutat 
que ajudi la promoció social i cultu
ral de la societat catalana". 

CAP AL GEGANTISME 

Mentre que Candeï subratlla: 
"Com que anem cap el gegantis-
me, Barcelona seguirà creixent 
fins desbordar els seus límits. J a 
ho fa ara, per això es confon amb 
altres ciutats com l'Hospitalet. 

També creixerà en alçada. Aug
mentarà tot en general, des del 
caos circulatori fins a l'amunte
gament de gent. Creixerà en po
bresa i marginació, en bellesa i 
atractiu turístic, i també en la 
seva gran quantitat de projectes". 

També n'hi ha de pessimistes, 
com l'advocat Eduard Moreno: 
"La Barcelona del segle XXI serà 
una perllongació de la del segle 
XX. Es a dir, una ciutat sumida 
en el liberalisme econòmic, propi 
de fa dos-cents anys, i en el pensa
ment únic, semblant al despotis
me il·lustrat. Desitjaria que la 
nostra ciutat fos viva, lliure, 
participativa, allunyada del des
potisme il·lustrat i amb una par
ticipació ciutadana més gi'an. Per 
arribar a aquesta situació s'hau
ria de canviar la societat i la polí
tica i s'haurien d'implantar a la 
ciutat idees d'igualtat". 

El dibuixant de còmics Carles 
Azagra pensa de manera molt 
semblan t : "Crec que en la 
Barcelona del segle vinent hi hau
rà més policia i els ciutadans es
tarem més controlats. Les condi
cions seran pitjors i tot serà més 
car, Pot ser que Maragall torni 
com a alcalde o que es configurin 
alcaldes per a cada barri, però en 
tot cas l'Administració farà el que 
vulgui. Veig la ciutat del futur 
com una urbs pensada per a 
yuppies sense tenir en compte els 
veïns. Desitjaria que hi hagués 
menys cotxes i que el transport 
públic fos gratuït. També crec que 
s'haurien de potenciar les associ
acions de veïns com a poder alter
natiu a l'Ajuntament". 

CIUTAT SOLIDÀRIA 

Aquest és un altre dels grans te
mes: la participació ciutadana, 
com ho subratlla l'economista 
Alfons Barceló: "Barcelona ne
cessita resoldre problemes de con
vivència, culturals i de treball. És 
una ciutat amb un gran actiu po
tencial però amb grans mancan
ces que s'haurien de considerar 
com a reptes per a la ciutat. 
M'agradaria que fos una ciutat 
més solidària, més culta, més par
ticipativa! ecològica, però em sem
bla que serà esquerpa i prepo
tent. Caldria reforçar les xarxes 
associatives amb un debat per
manent per provocar canvis en el 
model de ciutat". 

Tanmateix, l'arquitecte Ma-
riano Meseguer prioritza aquest 
aspecte: "De cara al segle XXI, el 
més important és millorar el ni
vell de participació ciutadana pel 
que fa referència a la gestió. Les 
qüestions urbanístiques es poden 
arreglar a poc a poc, però s'ha de 
procurar augmentar la voluntat 
participativa. Amb la llei actual, 
els ciutadans només poden donar 
la seva opinió quan el pla està dat 
i beneït, i poca cosa s'hi pot fer. 
S'ha de participar en la gestió des 
del començament, que és quan es 
pot parlar de contingut polític. 
Després és impossible canviar 
l'orientació global d'un projecte". 

D'altres, com el pare caputxí 
Jordi Llimona, prefereixen la 

concreció: "Em suggereix conti
nuïtat de la Barcelona que ara 
tenim. Me la imagino activa, ober
ta al món i al mar. Com a desig, 
m'agradaria que l'Ajuntament es 
preocupés que no es fessin malbé 
les escultures per la pluja àcida i 
que la tercera pista de l'aeroport, 
que ja és molt necessària per a 
Barcelona, encara que sigui al 
Prat, fos com a mínim a 1.400 o 
1.500 metres de la segona, que és 
on li correspon per seguretat". 

EQUILIBRI METROPOLITÀ 

En contra del centralisme es pro
nuncien dos "veïns de la perifè
ria". L'escriptor Ignasi Riera diu: 
"Si no s'adona que és la Barcelona 
de les perifèries, la Barcelona del 
segle XXI serà un vell cadàver 
barroc, com va definir Josep Piera 
el centre de la ciutat de Nàpols. 
Allò que estimula la vida cultural 
és l'aportació de les perifèries 
barcelonines i extrabarcelonines, 
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contra les quals el govern de la 
ciutat aboca tots els serveis no
cius que la ciutat no vol". 

Per la seva part, el periodista de 
Santa Coloma Jaume Sayrach 
opina: "Al segle XXI Bai'celona hau
rà d'ocupar el seu lloc de capital 
mediterrània dins Europa com a 
federació. Barcelona té una perso
nalitat pròpia, però això no ha de 
ser motiu per desmarcar-se de la 
resta de Catalunya. De cara al pro
per segle ha de procurar vèncer el 
centralisme. I per últim, ha de sa
ber trobai- l'equihbri amb l'àrea 
metropolitana, sense ser abusiva 
amb les altres ciutats de l'entorn". 

En t re críptica i eloqüent, 
Adelaida Prat, afectada per les 
obres del Liceu, diu: "M'agrada
ria dir paraules boniques, però 
només el respecte per les nostres 
arrels les podrien fer realitat". 
Mentre que l'escriptora Carmina 
Roig ho té clar: "Depèn de qui 
governi. Si la governa gent hones
ta, segurament serà com ara, una 

Barcelona bonica. Si la governa 
gent amb molts interessos creats 
serà grisa i pobra, especuladora i 
estarà en mans d'uns quants. Jo 
prefereixo imaginar-me-la ober
ta i amable com és ara, la millor 
ciutat del món". 

El periodista especialitzat en 
Internet Liüs Àngel Femàndez 
Hermana creu que un dels canvis 
més importants que es produiran a 
Barcelona serà el desenvolupament 
de la ciutat xarxa, "o sigui, establi
rà un marc de convivència entre 
organitzacions, empreses, entitats 
i administració pública a través de 
xarxes electròniques. Possiblement 
no és gaire lluny el dia que es podrà 
exercir ima forma de democràcia 
directa a través de xarxes com 
Internet. Els intents que es fan ara 
fan preveure que d'aquí a pocs anys 
gaudirem de tot el que té Barcelona 
i viurem d'una altra manera", 

Albert Miralles, sindicalista 
de CCOO-USCOB, resumeix així 
el seu desig: "M'agradaria veure 

una ciutat amb plena ocupació, 
oberta, solidària i sense exclusió 
social. Una societat més partici
pativa, amb més democràcia soci
al i econòmica. I així, potenciant 
aquests valors, és possible que 
Barcelona es converteixi en un 
referent i un exemple per a altres 
ciutats d'Europa". 

MULTICULTURALITAT 

Per últim, però no per això menys 
important, molts barcelonins te
nen clar la multiculturalitat a 
Barcelona com el gran repte del 
segle vinent. L'advocat Carles Pi 
i Sunyer fUl pensa que "una qües
tió difícil d'imaginar i resoldre 
serà l'impacte imparable i conti
nu de moviments migratoris que 
canviarà de forma significativa la 
composició social, ètnica i cultu
ral de la ciutat, fet que ens obliga
rà a un esforç d'integració i reco
neixement mutu per al qual, se
gurament, encara no estem pre

parats. Barcelona serà una ciutat 
multiètnica i multiracial". 

El dibuixant Alfons López 
opina: "No crec que hi hagi grans 
canvis durant els primers anys 
del segle XXI. Penso que repre
senta una necessitat de prestar 
més atenció a la major intercul-
turalitat i interracialitat. Depe
nent de com s'enfoqui aquest 
tema, serà una font de problemes 
0 bé ima font d'enriquiment". 

Norma Falconet t i , immi
grant ella mateixa, no és gaire 
optimista: "Quant a la llei d'es
trangeria, s'estan tancant les fron
teres, malgrat que s'obrin als 
grans capitals. És una situació 
que la nova llei de CiU no arregla, 
sinó al contrari, ja que aguditza 
la situació d'indefensió dels emi
grants. Barcelona, doncs, no està 
preparada per a la convivència 
real, per a la multiculturalitat, 
encara que hi ha molts immi
grants vivint-hi". 

L'enginyera Laura Tremosa 

MAlíISCAL 

pensa que la multiculturalitat a 
Barcelona serà enriquidora. "La 
Barcelona d'avui ja és, en certa 
manera, la del segle XXI. Com 
evolucionarà al llarg dels cent pro
pers anys? Cap a una ciutat més 
oberta, més cosmopolita, amb més 
barreja racial... és a dir, més me
diterrània. El segle XX ha incor
porat Barcelona plenament a 
Europa i crec que el proper segle 
l'obrirà de nou a les influències 
que arribaran del sud, de l'altra 
vora del Mediterrani, d'aquestes 
zones immerses avui en conflic
tes, però que no tinc cap dubte 
que guanyaran en influència les 
properes dècades. No diuen que 
el segle XXI serà el desvetllament 
del continent africà? Resumint, 
doncs, la Barcelona del segle XXI 
serà més europea i també més 
nord-africana. Em deixo portar 
pels meus desitjós? Si no és no
més el desig sinó la voluntat de 
molts, pot fer-se realitat. No és 
això la democràcia?" 
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W 22. març 1994 
Temes: 
Milers de veïns diuen "Prou d'abusos". REDACCIÓ 
Volen els barcelonins que es reconstrueixi el Liceu? LLUÍS SIERRA 
El Liceu com a símbol social. MERCÈ TATGER 
El Liceu es va cremar per negligència. TITO ROS 
Opinió: 
Puig Antich: ja fa vint anys. GERARD JACAS 
Què pensen els poblenovins del Poblenou? MANEL ANDREU 
Dossier: 
Joventut: vells problemes, nous valors 
Persones: 
Jaume Funes. Psicòleg. MARTA PLUJA 
Isabel Clara Simó. Escriptora. CABOL BIOSCA 
Mariano Meseguer. AV Sarrià. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
Via Trajana espera la remodelació; Nou Barris Nord, el culo de 
Barcelona; Laboratori polèmic a la Sagrada Família 

CARRER 
N2 23. maig 1994 
Temes: 
L'ecologia arriba a l'Ajuntament. ENRIC TELLO 
2001: una odissea cultural. CARLES GELI 
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. MARTA BACH 
Barcelona, deu anys sense vaques. JOAN RÀFOLS 
Opinió: 
Unes ulleres per conèixer el fons de la cultura. 
JOSEP MARIA HUERTAS 

Dossier: 
En defensa de l'escola pública 
Persones: 
Maria Rosa Paino. Advocada. MARTA PLUJA 
Víctor Sanz. AV de la Barceloneta. ÀNGEL VALVERDE 
Xavier Sardà. EUGENI MADUENO 
Barris: 
Besòs un barri amb crosses; Ràdio Zona Franca; 
Tibidabo: no n'hi ha prou amb el Tramvia Blau 

^Dónde viviràn los inmigrantes? 
MultietiItttraUtat 

MlKEL ARAMBURU 

En el siglo XXI Barcelona serà una 
Ciudad cosmopolita donde viviràn 
personas procedentes de todos los 
continentes. Si esta cohabitación 
serà integradora, dinàmica y enri-
quecedora o si, por el contrario, 
viviremos en una ciudad diversa però 
desigual y excluyente, donde los 
inmigrantes procedentes del Sur 
ocupen permanentemente las posi-
ciones màs desaventajadas, es uno 
de los enigmas con los que afron-
tamos el nuevo siglo. Es difícil ser 
futurólogo, però lo que sí podemos 
hacer es seríalar tendencias y apun
tar algunos males presentes que 
habrà que corregir. Este articulo ex
plora las oportunidades de promo-
ción social que tendràn estos 
ciudadanos, haciendo hincapié en la 
problemàtica de la vivienda. 

• Población de baja venta 
La situación de los inmigrantes remite 
en buena medida a los problemas de 
la población de baja renta. El inmigrante, 
al ser un sujeto raciallzado (es decir, 
una persona cuyas características 
físicas son leídas en términos de 
características socioculturales, normal-
mente negativas y estàticas) padece 
en igualdad de condiciones con res
pecto a algulen de su misma clase 
social una dificultad afiadida en el 
acceso a la vivienda, al empleo y a 
otros àmbitos de la vida. En la medida 
en que persista esta racialización de 
los inmigrantes (cuya responsabilidad 
radica en primer lugar en la pròpia 
Administración, que los marca y 
excluye) persistirà también la 
discriminación no sób de la primera 
generación, sinó también de sua hijos, 
lo que harà que siga siendo posible 
identificar inmigración y pobreza. 

En principio, los inmigrantes no 
deberían tener muchos problemas 
para encontrar "espacio" en 
Barcelona, pues la ciudad viene 
experimentando f uertes pérdidas de 
población (del orden de 20.000 
ciudadanos al afio) mientras que los 
ciudadanos extranjeros con permiso 
de residència en la ciudad son 35.000 
-20.000 de ellos procedentes del 
Tercer Mundo, cifra que no es previ
sible que aumente espectacu-
larmente debido a las restricciones 
de acceso a nuestro europeizado 
país. Estamos, pues, muy lejos del 
aiud mígratorio producido en el siglo 
XX en Catalunya, país que debe la 
mitad de su población a esa 
inmigración del interior del estado. 
Si, a pesar de los graves problemas 
habitacionales que tuvieron los 
inmigrantes espanoles, Catalunya 
consiguió absorber a toda esa 

población hasta el punto de pre-
sentarse ahora como un modelo de 
convivenciay prosperidad, no habría 
de haber muchos problemas para 
absorber dlgnamente a un número 
tan pequefio de inmigrantes extran
jeros. Sin embargo, el panorama de 
la vivienda en Barcelona no es nada 
halagüerio. De hecho, la pérdida de 
población se debe en gran medida a 
que los jóvenes no encuentran 
vivienda a preciós asequibles. 

• Trabajo y pisos de alquiler 
Barcelona ofrece dos grandes 
alicientes para la f ijación de población 
inmigrante: la localización de 
"empleos para inmigrantes" y de una 
importante ofertade pisos de alquiler. 
La discriminación administrativa y 
oficial condena a los inmigrantes a 
trabajar, independientemente de su 
cualificación profesional, en unas 
determinadas ocupaciones. El 
Servicio domestico, el cuidado de 
ancianes y la hostelería son sus 
principales empleos en una ciudad 
crecientemente rica, envejecida, tu
rística y terciarizada. Por otra parte, 
la Ciudad tiene una importante oferta 
de pisos de alquiler (casi la mitad de 
toda Catalunya), régimen de tenencia 
habitual de la personas que se 
incorporan a la ciudad. 

La distribución residencial de los 
inmigrantes en la ciudad està siendo 
muy poco homogénea; concen-
tràndose sobre todo en las partes 
màs degradadas del entramado 
urbano. Así, en el Distrito de Ciutat 
Vella, cuya población representa el 
5% de la de Barcelona, viven ei 52% 
de los marroquíes, el 61% de los 
filipinos y el 73% de los pakistaníes 
de la Ciudad. En este distrito la pre
sencia de inmigrantes hacontribuido 
a atenuar un intenso proceso de 
despoblación y envejecimiento y ha 
hecho posible que resucitaran pisos 
que habían desaparecido del 
mercado después que sus antiguos 
inquilinos encontraran viviendas màs 
dignas donde residir. El hecho de 
que estos pisos se hayan alquilado a 
preciós altos ha obligado a los nuevos 
vecinos a vivir en gnjpos en viviendas 
pequefías. Però, al igual que sus 
antecesores hispanes, quienes hasta 
hace poco vivían tanto o màs 
hacinados (en este sentido 
sorprende la amnèsia moralista de 
quienes ven una situación intolera
ble en este hacinamiento), los 
inmigrantes a medida que van 
construyendo su vida en nuestro país 
intentan vivir en mejores condicio
nes. Para los inmigrantes no ha sido 
difícil encontrar un espacio junto a 
otros compafíeros/as en un piso 
pequefio, falto de luz y ventilación, 
carente de equipamientos bàsicos y 
ubicado en una finca donde hace 
décadas no ha habido una mínima 
conservación, però ^qué oportu-

MIGUEL LÓPEZ/ARXIU 

• Los inmigrantes padecen una dificuitad afiadida en ei acceso a ia vivienda 

nidades les ofrece Barcelona para 
mejorar su situación residencial? 

La reciente bajada de los tipos 
de interès està f acilitando el acceso 
a la vivienda en propiedad a fracci
ones crecientes de las clases 

trabajadoras, entre los que también 
se encuentran inmigrantes con 
contrato de trabajo y expectativas 
de conservar el empleo. Para el 
resto, o sea, la mayoría, las pers
pectives de mejorar la actual 

situación residencial parecen 
bastante màs sombrías. 

Larefotmadelosedificiosexistentes 
serà uno de los temas importantes en 
el futuro. Actualmente las ayudas 

(pasa a la pàgina 25) 
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Ns 24. juny 1994 
Temes: 
Pla Sant Andreu-La Sagrera. ÀNGEL VALVERDE 
La policia assetja els clients africans d'un bar de Gràcia. JORDI BAROJA 
La dèria ocellaire dels barcelonins. PERE SOLÀ 
Barcelona sense fronteres. MARTA BACH 
Opinió: 
Barcelona perd població. Què fer? ANNA ALABART 
La Lau i els minusvàlids. CARLES GASCÓN 

Dossier: 
Barcelona i les ciutats veïnes 
Persones: 
Francesc Candel. Escriptor. EUGENI MADUENO 
Joana Mariné. AV Vila de Gràcia. ÀNGEL VALVERDE 
Ferran Rafíé. CAROL BIOSCA 
Barris: 
Torre Baró, nascut de "penalty"; Sant Martí de Provençals, la 
nova plaça dels Porxos 
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(viene de la pàgina 24) 
son mínimas y las zonas donde 
hay programas especiales, la 
complejidad del papeleo y el retraso 
en el cobro de la subvención las 
hacen inaccesibles para la mayoría 
de las clases populares. 

En cuanto a la cxanservación de los 
edificios, los propietarios vienen des 
detiemposinmemorialesincumpliendo 
su deber legal de mantener el edificio 
en condiciones de seguridad y 
salubridad. Dejar que el edificio se 
deteriore hasta que sea declarado 
ruinoso para así echar a los inquilinos 
y vendes el solar parece ser una 
estratègia mas rentable. En estos ca
sos, el inquilino puede adelantarse y 
denunciar al propietario ante el 
Ayuntamiento por falta de 
conservación, però el Ayuntamiento, 
que tiene el deber legal de obligar al 
propietario a hacer las obras de 
conservación necesarias, no vela por 
el cumplimiento de sus propias 
resoluciones, y sus "ordenes de 
conservación" son papel mojado. En la 
política de fachada solo preocupa que 
Barcelona se ponga guapa de puertas 
afuera y que no se caigan las comisas 
en la cabeza de los transeúntes. El 
resto, mientras no se vea... 

• Vivienda social 
Y iqué decir de la vivienda social? 
En Barcelona la poca que hay se 
destina íntegramente a realojar a 
los afectados por expropiaciones 
urbanísticas, y la presencia de 
inmigrantes en ella es irrisòria. Por 
otra parte, el precio del suelo en la 
capital desestimula a los promoto
res privados a construir viviendas 
protegidas, especialmente las 
destinadas a las familias de menos 
recursos. Ademàs, la Generalitat 
no ha orientado el orden de 
preferencias del gasto en viviendas 
protegidas a atender los dèficits 
habitacionales de las clases mas 
necesitadas, y Catalunya se situa 
a la cola del Estado en construcción 
de viviendas de régimen especial 
(para familias con ingresos 
inferiores a 2,5 salarios mínimos, 
franja en la que estan la mayor 
parte de los inmigrantes). 

La congelación de los alquileres 
anteriores a 1964 funciono como un 
sistema de protección social para 
muchas personas que hoy ya son 
mayores i que pagaban alquileres muy 
inferiores a los de mercado. Se suele 
culpar a esta ley del abandono en que 
estan las viviendas antiguas pues tos 
propietarios no podían imputar a las 
rentas el coste de mantenimiento. 

Es en estàs casas antiguas y 
degradadas donde mayoritariannente 
entran a vivir los inmigrantes però 
pagando preciós de mercado. Así, en 
una misma finca pueden convivir, y en 
efecto esto es lo que ocurre en la 
mayoría de los casos, alquileres de 
2.000 y de 40.000 pts. por un piso de 
las mismas características. 

El inmigrante hereda tos efectos 
negativos de las anteriores leyes de 
arrendamientos però no se t)eneficia 
de sus efectos positivos pues la renta 

que paga es reciente y, ademàs, se 
revisa de nuevo a los cinco afios de 
firmar el contrato. El objetivo de la 
última Ley de An-endamientos Utbanos 
de aumentar la oferta de pisos de 
alquiler y bajar así los preciós, todavía 
està por demostrarse. 

Entretanto, lo que sí es seguro que 
los alquileres han ganado elasticidad y 
que los inquilinos son ahora mucho 
màs vulnerables a los vaivenes del 
mercado. Si ocurre un "boom" 
inmobiliario, como el ocurrido entre 
1987 y 1989, o si se mejoran las con
diciones urbanísticas de un barrio, el 
alquiler subirà en consonància y los 
inquilinos se veran obligados acambiar 
de barrio. En el caso de Ciutat Vella el 
segundo supuesto es màs que proba
ble. De hecho, desde hace afios es el 
distrito que experimenta las mayores 
subidas en el precio de la vivienda. 

Cuando el programa de 
reformas urbanas de Ciutat Vella 
esté acabado (en los primeros arios 
del nuevo siglo) los alquileres 
estaran parejos con los del resto 
de la Ciudad. Entonces, i,qué serà 
de sus actuaies habitantes, 
mayoritariamente con pocos recur
sos? El derecho a quedarse en el 
barrio està recogido en los planes 
de reforma de Ciutat Vella, y este 
parece ser el caso de los afectados 

• La residència de los inmigrantes se concentra en Ciutat Vella 

por la renovación, es decir con la 
gente que vive en edificios que son 
objeto de derribo, però la suerte 
del resto de vecinos con alquileres 

recientes es mucho màs incierta. 
Los inmigrantes espafioles 

tuvieron dos elementos que fun
cionaren como colchón social: una 

Projecte xenofília 
Servei de suport al lloguer d'habitatges 
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Horarlo y lugar de atenclón: 
De lunes a viemes, de 10h. a 14h. 

Horario y lugar de atenclón: 
De lunes a viernes, de 10h. a 14h. 

amplia provisión de viviendas 
protegidas (otra cosa es su calidad) 
que pennitió a un buen número el 
acceso a viviendas en propiedad, y 
la congelación de alquileres que hizo 
posible que las familias destinaran 
progresivamente menos recursos a 
pagar la renta. Estàs dos medidas 
de protección social han desapa-
recido para la nueva inmigración. 

Sin una mayor intervención del 
poder publico la exclusión a través 
del mercado parece estar servida en 
un proceso de periferización 
geogràfica y social. Sin posibilidad 
de acogerse a ayudas a la reha-
bilitación, sin viviendas sociales, ex-
puestos a los vaivenes del mercado 
y a la discriminación en el alquiler, 
los inmigrantes y otros sectores 
populares no van a tener mucha 
seguridad respecto a su vivienda. 

Si son expulsados del centro de 
Barcelona (todo indica que la 
dinàmica alcista a buen seguro se 
irà expandiendo) ^a dónde iran a 
vivir? Barcelona seguirà necesitando 
a estàs personas para cuidar a sus 
abuelos, fregar los platós en los 
restaurantesylimpiar los pisos, però 
estos trabajadores ya no viviràn en 
Barcelona sinó que lo haràn en el 
extrarradio, però no en casas 
adosadas o en núcieos de población 
bien comunicades con la capital sinó 
que lo haràn en casas en mal estado 
y mal comunicadas. 

Eil movimiento 
vecinal debe 
reconocer a los 
inmigrantes como 
nuevos vecinos 
con intereses 
comunes 

Servei de Suport al lloguer - Locals de la Favb 
d Obradors, 6-8, baixos - 08002 Barcelona 
tel. 412 76 00 - fax. 412 58 88 

Oficina de coordinació del projecte - Xenofília 
d Avinyó, 29, baixos - 08002 P -celona 
tel. 268 22 02 - 319 00 96 - fax" 268 19 62 

Sin embargo, en este panorama 
sombrío que hemos dibujado hay un 
elemento que deberíamos tener en 
cuenta: el papel de los movimientos 
sociales, que pueden cambiar, como 
frecuentemente hacen, el curso de 
la historia. Para ello seria necesario 
que las asociaciones de inmigrantes 
fueran màs allà de la denuncia del 
racismo institucional (ley de 
extranjería, abusos policiales, etc.) y 
tomaran conciencia de sus 
problemas colectivos como vecinos 
que son, y que los movimientos 
vecinales dejaran de mirar a estos 
nuevos ciudadanos desde la distan
cia y los reconocieran como nuevos 
vecinos con intereses comunes, de 
estos movimientos dependerà en 
gran parte que cuàndo Barcelona 
sea, a comienzos del nuevo siglo, 
sede del Foro de las Culturas 
podamos escenificar en nuestra 
Ciudad un modelo de integración 
igualitària o un modelo excluyente y 
segregacionista. 

Mikel Aramburu es antropòloga 
y miembro del Projecte Xenofília 
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ASCAT 
Grup Assegurador CAIXA CATALUNYA 

Casc Antic: 
3 JRD,S.L. 
Princesa, 53,entlo. 3a. 
08003 Barcelona 
Tel. 319 46 53 fax 310 23 60 

Gràcia: 
BOSCH OFICINA TÈCNICA 
D'ASSEGURANCES, S.L 
Torrent de les Flors, 40 B 
08024 Barcelona 
Tel. 213 77 88 fax 284 88 99 

FISAN, S.C.C.L. 
Pi i Margall, 86-88 entl. 2a. 
08025 Barcelona 
Tel. 284 29 96 fax 284 29 96 

Poblenou: 
JERONIMO ORTEGA LOPERA 
Rambla Poblenou, 45 1 r 2a. 
08005 Barcelona 
Tel. 300 64 39 fax 300 64 39 

Sant Antoni: 
GiSBERTI RAMONEDA, 5.L. 
Comte de Borrell, 96 4rt 3a 
08015 Barcelona 
Tel. 454 92 00 fax 454 92 09 

MANUEL MULA DE AGUIAR 
Gran Via Corts Catalanes, 514 6è 3a 
08015 Barcelona 
Tel. 454 83 83 fax 454 83 83 

Sant Gervasi: 
JORGE PAMIAS QUIJANO 
Balmes, 446 6è1a. 
08022 Barcelona 
Tel. 418 95 95 fax 418 95 95 

Vilapísclna Turó de la Peira: 
ENCARNACION LANNES 
AGENCIA DE SEG., S.L. 
La Jota, 148 bajos 
08016 Barcelona 
Tel, 352 22 58 fax 352 36 51 

m é 
ProEíxample S.A. 

Ajuts a la 
rehabilitació 

d'edificis. 

Horari: de dh. a 1 4 h . 

ProEixample S.A. 
València 307, Ir 2a. 

08009 Barcelona 
Telèfon 4 5 7 0 5 2 2 

http//www. proeixampie.es 
Telèfons d'informació per Audíotex: 

Català 481 02 10 
Castellà 481 12 10 

Aluntamnt ^ j ) 
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Banc Sabadell 

BANCA CftTALAfyA 

Caixa de Sabadell 

Banes{o 

CAIXA DE CATALUNÏA 

Caixa «rl^ietlès 

"la Caixa" 

m 
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Barcelona, als llibres 

Ns 25. Juliol 1994 
Temes: 
Piscinas y Deportes: el culebrón inacabable. MARÍA EUGÈNIA IBANEZ 
Juicio a los asesinos de "Sonia". MARÍA JOSÉ VARELA 
Estudiar català és més car que aprendre l'anglès. CAROL BIOSCA 
Reneix la premsa de barri. MARC ANDREU 
Ahir i avui dels urinaris públics. MERCÈ TATGER 
Opinió: 
Barcelona i el seu entorn. ALBERT SERRATOSA 
Jocs de Rol. ISABEL FONOLL 

Dossier: 
Barcelona, als llibres 
Persones: 
Carlos Gascón. Lluitador per a la igualtat. ROSA MARÍA PALÈNCIA 
Francisco Rosales. AV del Carmel. ÀNGEL VALVERDE 
Amparo Moreno. CAROL BIOSCA 
Barris: 
El Carmel no és tan dolç com voldríem 
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Vers una democràcia multicultural 
Multiculturalitat 

MANUEL DELGADO 

Es plantegen alguns dilemes difí
cils de resoldre a l'hora d'organit
zar la convivència en una societat 
urbana cada cop més culturalment 
diversificada. La premissa de tots 
ells és que tota persona a laqual es 
privi del seu marc comunitari perd 
aspectes fonamentals de la seva 
identitat personal i que la plena 
realització d'un individu en el si de 
la societat requereix respecte i pro
tecció per aquest entorn que en 
darrera instància depèn la seva 
pròpia integritat moral. El proble
ma ve quan ens trobem un sistema 
legal com el democràtic-liberal, que 
regeix als països modernitzats que 
sols reconeix com a titulars de drets 
els individus, operant una homo-
geneïtzació que rasa les particula
ritats amb la noció abstracte de 
ciutadà. Les col·lectivitats, en efec
te, no tenen drets com a tals, en la 
mesura que les seves institucions 
sols tenen existència legal -o even
tualment il·legal- en relació als 
subjectes concrets que les repre
senten i segueixen les seves nor
matives. La solució seria, segons 
plantegen alguns teòrics del multi-
culturalisme, dotar les minories d'un 
reconeixement que els atorgui drets 
i obligacions. 

A l'hora d'establir quines hauri
en de ser les fórmules d'integració 
legal i política de les minories la 
primera dificultat és la que suscita 

Tota persona a la 
qual es privi del seu 
marc comunitari 
perd aspectes 
fonamentals de la 
seva identitat 

el seu contorn, és a dir quin criteri 
és el que ha d'establir quines són i 
qui composa les comunitats cultu
ralment diferenciades. El perill més 
evident aquí és el d'acabar 
"tribalitzant" la vida civil, encap-
suiant en la seva "ètnia" cada indi
vidu o, senzillament, inventant-se 
etnificacions que no responen a 
realitats objectives. No s'oblidi que 
tota catalogació en tant que "mino
ria" minoritza automàticament 
aquell a qui d'adjudica, i que això 
s'agreuja encara més quan s'invo
ca la condició "ètnica" d'aquesta 
minoria, en la mesura que en l'ima
ginari social allò "ètnic" està asso
ciat a allò culturalment inferior. 

La perspectiva que reclama 
drets per les minories culturals ha 
estat qüestionada pels qui pen
sen que els imperatius que con
sagren la igualtat de drets i opor
tunitats, així com les llibertats 
d'associació, culte, expressió, lliu
re circulació, etc, han de ser su
ficients per protegir les col·lec
tivitats autodiferenciades. De fet 
seria incontestable que el siste
ma de llibertats públiques ja es va 
concebre per fer possible una so
cietat plural, on les idees i les 
pràctiques de cadascú poguessin 
gaudir de totes les garanties. No 
és ei règim democràtic un ordre 
polític que assumeix la defensa 
de l'autonomia i la independència 
dels subjectes -tant individuals 
com col·lectius-, permetent i obli
gant-los a la coexistència i la co
operació sota l'ordre consensual 
de la llei? Perquè l'exercici del 
dret a la diferència quedi assegu
rat caldrà, sobre tot, aprofundir 
encara més en aquesta funció 
fundacional que la democràcia va 
fer seva, que és la de salvaguar
dar la llibertat d'opció. Amb tal fi, 
bastaria amb què l'Estat reafirmi 
la seva neutralitat, ampliant la Gitanos barraquistes de Santa Engràcia, cap a 1970 

M I G U E L LÓPEZ 

iUlanifestant antíracista, el 1992 

seva laïcitat fins abarcar, més enllà 
de la pluralitat religiosa, el domini 
global de la pluralitat cultural. 

També s'assenyala que lleis es
pecials per a minories implicarien 
la creació de diferents tipus de ciu
tadania, amb la qual cosa es vulne
raria el principi d'igualtat davant la 
llei. La política de reconeixement 
legal de minories també planteja el 
dilema de què fer quan els drets 
atorgats a un grup humà per man
tenir les seves singularitats 
identitàries impliquen vulnerar els 
drets individuals dels seus mem
bres. Aquesta contradicció sols po
dria trobar una certa solució on les 
concessions al manteniment d'una 
determinada tradició anessin acom
panyades de mesures que asse
guressin el dret a aquells que se 
sotmeten a criticar-les, canviar-les 
0 abandonar-les en un moment 
donat. 

* Igualtat davant la llei 

La via d'una ininterrompuda 
reformulació i autocorrecció, ben 
lluny de tot dogmatisme, dels ter
mes en què es produeix l'acord 
que fa viable una societat global 
fets de segments interdependents 
s'imposa aleshores com a inu-
bicable. Es tractaria aleshores de 
combinar tots dos principis a prote
gir-el de l'autonomia individual i el 
de les esferes identitàries on aques
ta cobra un sentit-, i fer-ho recla
mant que el& oubjectes rebin la 
doble possibilitat de mantenir-se 
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inserits dins del sistema de món de 
la seva comunitat, però no de qües
tionar la seva estructura normativa 
i institucional. És a dir, que els 
individus puguin romandre, però 
també escapar del seu nínxol 
identitari, en la mesura que la seva 
adhesió no és una mena de con
demna sinó una opció conscient i 
reflexionada. 

Tenim així que quan es diu que 
s'ha d'acceptar el dret dels grups 
humans a la diferència, sense 
menyspreu del seu dret a la igual
tat -a la manera de la consigna 
antiracista "iguals i diferents"- es 
volen dir dues coses al mateix 
temps. En primer lloc, vol signifi
car-se que tenen dret a viure en 
llibertat el seu estil particular de 
relacionar-se entre ells i amb el 
món, sempre i quan això no sigui 
incompatible amb les lleis de les 
que la societat s'ha dotat democrà
ticament. Però també s'està dient 
que aquest dret a la diferència no 
ha d'impedir que els seus benefici
aris puguin també gaudir dels ma
teixos drets legals i satisfer en igual
tat de condicions les seves neces
sitats fonamentals. Això porta im
plícit establir amb tota claredat que 
diferència no és desigualtat, d'igual 
forma que la igualtat no implica 
uniformitat ni unanimitat. Però tam
bé vol significar que obtenen el seu 
dret a la igualtat no malgrat la seva 
diferència, sinó perquè abans l'han 
pogut veure reconeguda. 

Manuel Delgado és antropòleg 



CARRER 
N^ 26. setembre 1994 
Número monogràfic. 25 anys de moviment veïnal 
Vint-i-cinc anys i... PEP MIRÓ; Treballs d'Hèrcules. ANDRÉS NAYA 

Lo que va de Heiga a Cobi. EUGENI MADUENO 

Transformación de Barcelona en ciudad bella y bien equipada. H. CAPEL 
Ciutat, consciència, ciutadania. EDUARD MORENO 

Naixement de les associacions de veïns. PEP MARTI 
Butifarral; la lluita com a diversió. ALFONS LÓPEZ 

Qui paga (i cobra) el deute? ALBERT REGIÓ 

Quan arribaven els altres catalans. ANNA ALABART 
Urbanisme: cinc paral·lelismes i quatre reflexions. REDACCIÓ 
De la ciclostyl a l'autoedició. JOSEP RAMON GÓMEZ I PILAR VILLUENDAS 

Set alcaldes per a vint-i-cinc anys. JAUME FABRE 

La democràcia del cafè con lectie. FRANCESC GONZALEZ LEDESMA 

Ecologistes de primera hora. JORDI FOIX; Ciudad yjubilados. J. M. VELASCO 
La riquesa de la Premsa Pobra. VÍCTOR MALÓPE 

Memòria d'una periodista amb memòria. MARIA FAVA 
Apuntes en una servilleta, o la participación juvenil. CÉSAR AGUADO 

CARRER 
N- 27. novembre 1994 
Temes: 
Lluita de l'aigua; tots d'acord , menys nosaltres. REDACCIÓ 
El Fanal; una alternativa per al Quart Món. ROSA MARÍA PALÈNCIA 

Ildefons Cerdà, una Barcelona fallida. JAUME SAIRACH 
Arquitectes sense fronteres. MARTA BACH 

Opinió: 
El 0,7 sí. JOAN GOMIS 

Visiones del Laberinto. JORDI PÉREZ 

Plans renove; paguem dos cops. OLÉ THORSON 
Dossier: 
Les altres catalanes contra la llei d'estrangeria 
Persones: 
Andreu Martí. Novel·lista. MARC ANDREU 

Roser Poveda. AV Turó de la Peira. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
El Guinardó, trencat pel cinturó; Hostafrancs ha guanyat el PERI: 
el carrer Aragó no s'obrirà 

Noves propostes per aconseguir una ciutat t\ 
Medi ambient 

B A R C E L O N A ESTALVIA ENERGIA 

Cinc anys després de ia seva 
constitució, quan va presentar 
la primera moció popular per a 
la millora del medi ambient a la 
ciutat, la plataforma ciutadana 
Barcelona Estalvia Energia-for
mada pels grups ecologistes 
(Acc ió E c o l ò g i c a , GEPA, 
Col·lectiu Agudells, DEPANA, 
Ecopacifistes de Nou Barris), la 
Favb i els sindicats (CCOO del 
Barcelonès, CGT i USTEC) -
prepara una nova llista de pro
postes dirigides al nou Consell 
participatiu que ha d'elaborar 
l'Agenda 21 Local. Oferim en 
aquestes pàgines un primer re
sum amb l'objectiu d'obtenir-ne 
la discussió a totes les associa
cions de veïns, i totes les perso
nes que llegiu La Veu del Car
rer. Feu-nos arribar a la Favb 
les vostres propostes. 

•Compl i r el compromís de 
reduir un 20% pel 2005 les emis
sions de gasos d'efecte hiiver-
nacle respecte les de 1987. Això 
exigeix canvis a fons en els 
transports (30% de les emissi
ons), la gestió de residus ( 32% 
) i els consums energètics dels 
edificis (38%). 

•Fer efectiva la pertenència 
de Barcelona al Club d'Entitats 
Lliures de Cotxes i la Carta 
Europes dels Drets dels Via
nants aprobada unànimement 
pel Ple Municipal, reduint i paci
ficant el trànsit motoritzat privat 
en favor dels desplaçaments a 
peu, en bicicleta i en transport 
públic. 

•A cada districte l'espai pels 
vianants ha de ser com a mínim 
del 50% del viari públic, i en cap 
carrer s'ha d'augmentar l'espai 
cedit a l 'automòbil. 

•Tres metres d'espai mínim 
de vorera, i tots els carrers de 

menys de vuit metres han de 
tenir paviment únic amb prefe
rència per a vianants i ciclistes. 

•E l projecte Gaudí de trànsit 
calmat aplicat al barri de la Ri
bera s'ha d'ampliar a tota Ciutat 
Vella. 

• Imp lan ta r a l 'E i xamp le 
"superil les" de trànsit calmat i 
prioritat pels vianants, introdu
int la doble direcció i el límit de 
30 quilòmetres per hora a la 
resta de carrers amb quatre car
rils de circulació. 

•Definir itineraris de vianants 
que connectin la trama de tràn
sit calmat del centre a tots els 
barris. 

•Fer efectiu el dret de tots els 
infants d'anar a l'escola sols ca
minant, amb itineraris segurs, i 
instaurar un dia a l'any sense 
cotxes. 

•Una xarxa bàsica per a la 
bicicleta de 200 quilòmetres com 
a mínim abans de l'any 2004 
sense treure espai als vianants 
o al transport públic, i garantint 
l 'accés de les b ic ic le tes al 
trnasport públic. 

•Potenciar els transports pú
blics urbans i interurbans amb 
un programa de l'Autoritat Única 
del transport Metropolità amb 

Cal un referèndum 
que ratifiqui la 
condició de 
Barcelona com 
a Ciutat Lliure 
de Cotxes 

inversions, prioritats i calendari 
adient per a donar resposta al 
Pla del Metro als Barris (fent-lo 
arribar a la Zona Franca, Nou 
Barris i Bon Pastor), el tramvia 
al Baix Llobregat i altres línies, 
l'ampliació de l'horari nocturn i 
la millora de la freqüència. 

•Tar i fa única integrada, que 

La participació de la gent és imprescindible a l'hora de reciclar 

permeti pagar un sol cop cada 
desplaçament , i abarat iment 
real dels transport públics. 

•Un referèndum que ratifiqui 
democràticament la condició de 
Barcelona com a Ciutat Lliure 
de Cotxes que respecta els 
Drets dels Vianants. 

•Amp l iac ió immediata del 
Programa Metropolità de Ges
tió de Residus Municipals, en 
consens amb les entitats ciuta
danes i de forma participativa, 
recuperant el 60% com a mínim 
de les deixalles de la ciutat pèr 
a l'any 2006. 

•Tancar l'abocador del Garraf 
abans de l'any 2000, i restau
rar-lo, aprofitant ei biogas. Tan
car la planta incineradora de 
Montcada abans del 1999, i la 
de Sant Adrià abans del 2004. 
Abandonar def in i t ivament el 
projecte de construcció d'una 
incineradora a la Zona Franca. 

•Construcció immediata de 
p lan tes de c o m p o s a t g e i 

metanització que permetin la 
separació domiciliària de matè
ria orgànica. 

•Retirada dels contenidors de 
rebuig a mida que es vagin in
troduint els contenidors de ma
tèria orgànica i estiguin genera
litzats els iglús per a paper, vi
dres i materials inorgànics. 

S^ha d^ampliar el 
verd urbà fins 
a 10 metres 
quadrats per 
habitant 

•Construcció de deixaileries 
accesibles a peu per i a prop 
dels mercats municipals. 

•Recol l ida porta a porta de 
paper, teixits, olis i residus es
pecials. 

•Recol l ida separada de ma-
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tèria orgànica als mercats mu
nicipals i els grans generadors 
(restaurants i empreses alimen
tàries). 

•Recol l ida separada de car
trons i embalatges dels comer
ços i ales grans superfícies. 

•Promoció de sistemes de 
composatge comunitari a parcs 
i jardins, escoles i comunitats 
de veïns. 

•Potenciació dels encants i 
altres fires de productes de se
gona mà als barris. 

•Promoc ió de les ent i tats 
d'economia social en el camp 
del reciclatge. 

•Normat iva Municipal de re
ducció, separació i reciclatge 
dels residus a les instal·lacions 
municipals. 

•Resoldre el conflicte de l'ac
tual Taxa Ambiental de Gestió 
de Residus (TAMGREM) en el 
rebut de l'aigua, i la seva manca 
de proporcionalitat, mitjançant 
una fiscalitat ecològica i justa. 

I E I ATURAR EL CANVI CLIMÀTIC 
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ABOQUEM a 
us residus residus res 

CRÉMÈM 

Reduïm 
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REBAIXA 
Plataforma Ciutadana BARCELONA ESTALVIA ENERGIA - Campanya ENERGIA NETA - Plataforma Cívica per a ia REDUCCIÓ dels RESIDUS 

Què fer amb Collserola 

• Garantir la conservació integral de Collserola, ampliant el perímetre 
actual, creant zones de pre-parc, i establint un marc jurídic i de gestió única. 
Aturar tots els projectes urbanístics que, alhora que suposen una agressió 
a la serra (com el projecte de presó a l'entorn de Sant Llàtzer, o el d'ampliació 
del cementiri), impliquen un model especulatiu i insostenible de creixement 
de la ciutat (Túnels, Carretera de les Aigües,...). Desenvolupament de tots 
els PERI's pendents als barris que limiten amb la serra, amb participació 
veïnal i amb criteris mediambientals. Establir mesures per evitar l'oci 
massificat promovent la utilització respectuosa de la serra, recuperant els 
camins històrics d'entrada i fomentant l'accés a peu i en transport públic, 
reduint al màxim el trànsit rodat i establint prioritat invertida entre els camins 
i les carreteres. Potenciar una cultura mediambiental que faciliti la correcta 
utilització de la serra per part d'usuaris i usuàries, promovent la protecció de 
la flora i fauna, recuperant espais agrícoles, eliminant edificacions il·legals. 



CARRER 
N^ 28. desembre 1994 
Temes: 
Línia II; construieixen el túnel i s'obliden dels trens. CHELO LOSADA 
"Chapuza" nacional. ANDRÉS NAYA 
El Canal 39 ja és Barcelona Televisió. CARME SÀNCHEZ 
Educadors per la Pau. ROSA MARÍA PALÈNCIA 

Les ciutats il·lustrades. JAUME SAYRACH 
Opinió: 
Homosexualitat, només un problema politic? OLGA VINUALES 
Beneficiència i Justícia. SEBASTIÀ BENET 
Dossier: 
Habitatges inassolibles per als joves 
Persones: 
Josep Ribera. CIDOB. EUGENI MADUENO 
Joan Alentorn. AV Olot. ÀNGEL VALVERDE 
Barris: 
Poble Sec: 125 anys al peu del canó; Can Caralleu: sentència 
favorable al recurs veïnal 

t.t4 veu tfei 

CARRER 
N°50 
març de 1998 
LA CIUTAT DEL FUTUR A 
BARCELONA 

és sostenible 
•Aprobació definitiva d'una 

ordenança que obligui a tots els 
edificis de nova cosntrucció, o 
de rehabilitació integral, a in
corporar col·lectors solars que 
aportin com a míninn el 60% de 
l'aigua calenta sanitària. 

•Cert i f icació energètica dels 
edificis segons el grau d'aïlla
ment tèrmic i aprofitament so
lar, vinculat a una modulació 
fiscal de l'IB! i i'IAE per a què 
els edificis més eficients tinguin 
una bonificació i els més defici
ents un recàrrec. 

•Bonif icació d'un 20% de la 
inversió en noves instal·lacions 
de captació solar i en millores 
de l'aïllament, mitjançant el pro-
g r a m a " B a r c e l o n a posa ' t 
guapa''^ 

•Suport a la campanya Barnamil 
per difondre l'energia solar tèrmica 
als edificis ja construïts, amb una 
oficina única de promoció i gestió 
vinculada a la Favb. 

Cal usar Vaigua 
de pluja, i de la 
capa freàtica per 
a usos industrials 
i per regar parcs 

•Potenciació local de l'agèn
cia d'energia Barnagel, vincu
lant els seus projectes amb la 
taula Cívica de l'Energia i do
tant-la d'ingressos regulars· 

•Auditories i programes d'es
talvi energètic i energia solar a 
les instal·lacions municipals vin
culats a la Taula Cívica d'Ener-
gia· 

•Un premi anual "Factor Qua
tre" per a projectes que dupli
quin un servei consumint la 
meitat d'energia· 

•Programes d'estalvi en l'en
llumenat nadalenc amb concur
sos d'idees per a guarnir la ciu
tat gastant menys energia, i 
destinant l'estalvi a la campa
nya solidària del 0,7%· 

•Captar i utilitzar l'aigua de 
pluja, i de la capa freàtica de la 
ciutat, per al rec de parcs, jar
dins i usos industrials adients. 

•Potenciar els sistemes d'es
talvi i reutilització d'aigua (dut
xes, difussors per a aixetes, 
reutil ització de l'aigua de les 
rentadores i dutxes per a l'WC, 
cisternes per a un segon circuit 
d'aigua pluvial) amb bonificaci
ons fiscals i ordenances. 

•Ampl iar el verd urbà fins a 
10 metres quadrats per habi
tant, formant un sistema con
nectat amb corredors als espais 
naturals perlurbans. 

•Garant i r el caràcter públic i 
la gratuïtat del verd urbà. 

•Una xerojardineria ecològi
ca que utilitzi sistemes eficients 
de rec, fertil itzants orgànics i 
espècies autòctones· 

•Contenció de les pressions 
especulatives sobre Collserola, 
d e s e n v o l u p a n t la zona de 
preparo. 

•Introduir horts urbans com 
a equipament públic cedit a es
coles, jubilats, centres d'edu
cació ambiental i persones en 
situació de pobresa· 

•Reconsiderarel Plad' lnfras-
tuctures del Delta, d'acord amb 

la proposta de Depana que man
té l'actual Mera del Llobregat i 
l'integra amb un parc agrícola i 
naturaL 

•Abandonar el projecte del 
túnel d'Horta, i potenciar les 
connexions ferroviàries amb el 
Vallès alternatives al quart cin-
turó· 

•Desenvolupar la infrastuc-
tura ferroviària amb sistemes de 
velocitat alta, no amb el Tren de 
Gran Velocitat {TGV)^ 

•Potenciar la participació ciu
tadana i l 'educació ambiental 
en l'elaboració i aplicació de 
l'Agenda 21 Local. 

ARXIU 

• Vista parcial dels captadors solars de la instal·lació d'una piscina 

El sol escalfa 
la nova Barcelona 

MARÍA INÉS AMOROSO 

• Xemeneia de la incineradora del Besòs 
GREENPEACE/BELTRA 

Barnamil és un projecte de la Platafor
ma Barcelona Estalvia Energia -on hi 
ha la Favb, grups ecologistes i sindi
cats-, l'Associació de professionals de 
les energies renovables de Catalunya 
i Bamagel Grup d'energia local. L'ob-
jectiu de Bamamil és instal·lar, a les 
teulades dels edificis de la ciutat, 1.000 
metres quadrats de captadors solars 
per escalfar aigua. 

L'etapa pilot de la campanya 
Barnamil va començar el juny de 
1997 i va finalitzar al mes de desem
bre del mateix any. Els resultats 
d'aquest període s'han valorat com 
a molt positius. Les organitzacions 
de la Plataforma Barcelona Estalvia 
Energia (PBEE) i moltes organitza
cions del moviment solidari van 
col·laborar amb la difusió de la cam
panya. També els mitjans de comu
nicació es van fer ressò del projecte. 
I a conseqüència d'això, durant tot el 
mes de gener i febrer hem tingut una 
allau de trucades de gent interessa
da en la utilització de l'energia solar 
tèrmica. 

Tot i l'èxit de la campanya, i'ofici-
na de Barnamil ha estat aturada al 
mes de gener i part del febrer per 
falta de finançament; per això no 
s'ha pogut atendre moltes deman
des d'informació, cosa que ens sap 
molt de greu als que portem a terme 
aquesta iniciativa. També ens dol 
que molts compromisos amb ONG, 
tant de la PBEE com del moviment 
solidari, hagin quedat ajornats i en
cara no s'hagi pogut prendre contac
te per a la propera etapa del projec
te. Esperem que quan La Veu del 
Carrer surti a la 'lum ja estiguem una 
altra vegada amb l'oficina oberta i 
atenent les vostres trucades i visites. 

BARNA 
MIL 

1000m2:i 
solars 
d'aigua calenta 
per l'any 2000 

Convé saber que: 
* Les plaques solars tèrmiques pro

porcionen aigua calenta per a consum 
domèstic sense utilitzar combustibles 
fòssils que emeten gasos contami-
nants -principals causants de l'efecte 
hivemacle-ni electricitat generada per 
energia nuclear, que encara és més 
perillosa. Dos metres quadrats de pla
ques donen aigua calenta per a tota 
una família i estalvien més de mitja 
tona de diòxid de cartx)ni. 

* Dos metres quadrats de plaques 
solars no costen més del que costa un 
ordinador personal, la seva vida útil és 
de més de 20 anys i no requereix gens 
de manteniment. 

* L'oficina està per atendre especi
alment veïns -tant comunitats de ve
ïns com persones individuals- però 
també poliesportius, unitats producti
ves, etcètera. A més d'informar sobre 
qüestions tècniques i econòmiques, 
oferim pressupostos gratu'íts per a cada 
cas, tramitem subvencions i donem 
una garantia de cinc anys amb un 
contracte de manteniment (que és 
necessari només en casos d'accident). 

* Si vols donar suport a la campa
nya pots fer-ho de moltes maneres: 
proposa a la teva comunitat de veïns 
fer un estudi gratuït de la viabilitat i el 
cost d'una instal·lació d'aigua calenta 
solar, organitza xerrades i taules rodo-
nesalteu barri, escola, facultatocentre 
de treball, sobre el canvi climàtic i els 
sistemes d'aprofitament solar a les 
ciutats; Bamamil et facilitarà xen-aires i 
materials didàctics. 

* Ens pots trobar als locals de la 
Favb, Obradors, 6-8, 08002, tel. 
4127600 i fax 4125888 



CARRER 
N2 29. febrer 1995 
Temes: 
Més rambles, però més cotxes. MARTA RICART 
L'Ajuntament vol vendre el llegat Comas i Solà. ROSER ARGEMÍ 
Els orígens de l'arqueologia a Barcelona. AGUSTÍ ALCOBERRO 
Multisales, les estrelles de la pel.lícula. MARTA BACH 
Els cotxes, a 30 quilòmetres per hora! REDACCIÓ 
Opinió: 
Periodistes versus Barcelona. JOSEP MARIA HUERTAS 
Públic i social o privat i rendible? MARIANO ARAGÓN 
Dossier: 
Ciutats sense pintades, ciutats mortes 
Persones: 
Xavier Vinader. Periodista. EUGENIO MADUENO 
Antonio Fortes. AVde la Sagrera. À. VALVERDE; Sergi Pàmies. JORDI BAROJA 
Barris: 
Els bars musicals sense control al Poblenou; Gràcia, el cor atapeït 
de Barcelona; Verneda Solidària: la solidaritat a peu de barri 

CARRER 
N2 30. març 1995 
Temes: 
Presos amb sida; condemnats a mort. MARC ANDREU 
El Mapa Escolar prioritza l'escola privada. ERNEST ALÓS 
Drapaires; un negoci social. MANEL CALPE 
Posa-te'l, posa-l'hi. MARC PÉREZ 
Vint anys de feminisme a Catalunya. MARTA PLUJA 
Opinió: 
La prisión preventiva en Espana. MARÍA ROSA PAINO 
Dossier: 
Dona i religió 
Persones: 
Juli Carbó. AV Casc Antic. ÀNGEL VALVERDE 
Estrellita Verdiales. JORDI BAROJA 
Barris: 
Els veïns de Sarrià passen un mal tràngol; Projecte de compostatge 
familiar al cim del Tibidabo; Laberint d'Horta; gratuït; El barri 
rebutja el Peri de la Clota 

Nou manaments per sostenir la ciutat 
Medi ambient 

ANTONIO CERRILLO 

Salvador Rueda, biòleg i psicòleg, 
és autor del llibre l'Ecologia Urba
na, una aproxinnació interessant a 
la visió de la ciutat des de l'òptica 
mediambiental. Rueda ha estat a 
la rebotiga d'alguns dels plans 
mediambientals més importants 
que s'han aprovat a Catalunya. 
Aquests són els seus nou mana
ments per a la Barcelona del futur. 

* Ciutat sostenible 

La ciutat del futur, en l'àmbit de la 
sostenibilitat, haurà de contribuir a 
resoldre els impactes que la ciutat 
actual està degenerant en el con
junt dels ecosistemes de la terra. 
Al mateix temps, haurà de contribuir 
a solucionar les disfuncions que 
l'urbanisme ha volgut resoldre des 
del segle XIX. També haurà d'es
tar al servei de la revolució que ve 
a través de l'era de la informació. 
S'haurà de reduir el consum de 
recursos i disminuir el consum de 
sòl, d'energia i de materials. I cal
drà adquirir un model que ajudi a 
resoldre els conflictes de 
descohesió social o de segregació 
social que la ciutat actual està cau
sant. 

* Ciutat compacta i diversa 

La ciutat del futur haurà de ser 
compacta i diversa. Compacta físi
cament, des del punt de vista de 
l'edificabilitat i tenint en compte 
paral·lelament l'habitabilitat i la 
qualitat de vida; i diversa, perquè 
hauríem d'aconseguir una barreja 
d'usos i de funcions, perquè aques
ta altra informació és la que permet 
la creativitat, la riquesa, la cohesió 
social, generar estabilitat i mante
nir les relacions socials que evitin 
les tensions entre els diferents 
grups. La comunicació en condici
ons de proximitat evita la utilització 
de transports, que actualment su
posen un gran consum energètic. 

• Salvador Rueda és expert en ecologia urbana 

Es tractaria de moure'ns preferent
ment a peu, en bicicleta o en trans
port públic. 

* Reducció de mobilitat 

La tendència actual és crear as
sentaments urbans cada cop més 
dispersos en el territori, de manera 
que per fer qualsevol gestió quoti
diana -anar a treballar, al lloc d'es
tudi o a comprar- cal un vehicle 
privat, perquè el transport públic 
no es pot dispersar tant. Aquest és 
el model americà o anglosaxó, el 
que s'està implantant amb una for
ça inusitada al nostre país. La solu
ció perquè això no passi és fomen
tar un sistema urbà en el qual allò 
important sigui el contacte entre 
els diferents agents socials i els 
serveis i els equipaments. S'ha 
d'aconseguir que la mobilitat en 
cotxe privat sigui la mínima possi
ble, perquè és la generadora de 
més consum d'energia dels altres 
sistemes existents. Tot això ens 
permet resoldre el problema ener

gètic, reduir les emissions conta-
minants, el soroll, els accidents de 
trànsit i les hores laborals perdu
des. 

* La ciutat mediterrània 

El model de ciutat compacta medi
terrània s'està convertint en el pa
radigma de la sostenibilitat. La den
sitat i aquesta barreja d'usos i fun
cions que trobem a Barcelona és el 
que dóna força i poder en un espai. 
En aquests moments, l'Eixample 
és el lloc amb més poder de 
Catalunya. Per què? Perquè el 
transport públic és l'element bàsic 
per a la mobilitat. 

* Transport públic 

El transport públic només té viabi
litat si hi ha aquesta compactació i 
densitat d'usos, si hi ha la massa 
crítica suficient per fer-lo viable. El 
que no es pot esperar és que el 
transport públic doni solucions en 
una ciutat dispersa. En aquest cas. 

JOSEP MASIP 

el model dissuasiu del transport 
públic encaixa com l'anell al dit. 
Barcelona és una de les ciutats del 
món occidental amb menys emis
sions de C02, precisament més 
del 30% dels moviments es fan a 
peu. 

* Energies renovables 

Qualsevol pas cap a la sostenibilitat 
implica l'impuls de tes energies re
novables. Els sistemes a la terra, 
des de fa milions d'anys, se soste
nen per l'energia solar. En el nos
tre cas, haver utilitzat massivament 
el combustible fòssil ha 
desestructurat els ecosistemes. Per 
tant, es tracta de vincular al màxim 
tot el que està organitzat, dins la 
ciutat, al consum d'energies reno
vables. 

^ No cal aigua del Roine 

En principi no fa falta aigua, si es 
gestiona adequadament. No crec 
en les solucions tecnocràtiques. 

com els transvasaments, si abans 
no hem fet tots els esforços per 
gestionar-la millor i evitar que es 
malbarati. Quant al transvasa
ment del Roine, he de dir que 
l'aigua que ens volen vendre els 
francesos ha passat, abans d'ar
ribar-nos, per cinc centrals nucle
ars, una de les quals és de pluto-
ni. És una aigua que considero 
que els francesos no volen. Vin
cular part dels recursos hídrics a 
una aigua amb aquestes caracte
rístiques i amb un impacte ecolò
gic i econòmic com aquest no 
crec pas que sigui la solució més 
raonable. 

* Els residus, nous recursos 

Cal tendir cap a una ciutat que 
completi el cicle dels materials que 
hi entren; és a dir, que els recuperi, 
els reutilitzi i els recicli. El que fins 
ara s'han considerat residus hau
ran de començar a considerar-se 
recursos. Això és el que s'ha fet en 
el programa metropolità de resi
dus, tant en el cas de les deixalles 
orgàniques com en el de les inor
gàniques. 

* Les noves tecnologies 

Hi ha dues estratègies per al des
envolupament dels sistemes ur
bans. L'una té a veure amb la 
quantitat i el consum de recursos, 
i l'altra, amb la informació i el 
coneixement. Ara se'ns dóna 
l'oportunitat d'introduir les noves 
tecnologies de la informació amb 
l'objectiu de consumir menys ai
gua i materials, de fomentar el 
reciclatge i, en el camp de la in
dústria, utilitzar les tecnologies 
de producció neta. Davant aques
ta revolució hem de crear 
infraestructures necessàries que, 
per cert, són molt poc impactants. 
Això farà que els canals d'infor
mació i de coneixement es multi
pliquin. Les ciutats sostenibles 
han d'estar basades més en la 
informació i menys en el consum 
de recursos. 

Anonio Cerrillo és periodista 

1 m PER ATURAR EL CANVI CLIMÀTIC 
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transports públics deixa el cotxe camina, ves en bici 

REBAIXA 
Plataforma Ciutadana BARCELONA ESTALVIA ENERGIA • Campanya ENERGIA NETA • plalatortna Ciutca per a la REDUCCIÓ dals RESIDUS 
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N2 31-32. abril-maig 1995 
Temes: 
Vianants: una espècie que lia de sobreviure. MARC ANDREU 
Pedalejant per Barcelona. MARTA BACH 
Barcelona i les perifèries. IGNASI RIERA 
1931: memòria d'unes eleccions. ANNA SALLÉS 
Ciutat i ecologia. ENRIC TELLO 
Cal revisar el Pla General Metropolità? RICARD PIÉ I FERRAN NAVARRO 
Ser pobre a la ciutat. MANEL CALPE 
Aquelles concejales singulares. JUANJO CABALLERO 
Diari d'una barcelonina atabalada. ROSA MARIA PALÈNCIA 
Opinió: 
El juego del transporto publico. MARIA EUGÈNIA IBÀNEZ 
Dossier: 
Els barris davant les eleccions municipals 
Persones: 
Socías Humbert, l'alcalde de la transició. JOSEP MARIA HUERTAS 
Alfredo Vela. Confavc. ÀNGEL VALVERDE 

la Veu del 

CARRER 
N'·SO 
març de 1998 
LA CIUTAT DEL FUTUR J | ^ 

BARCELONA 

Contra l'enginyeria oficial 
Art i cultura 

MANUEL J . BORJA-VILLEL 

L'arribada al poder de les forma
cions conservadores a Europa, 
així com l'aparició als Estats Units 
d 'a lguns mani fes tos com el 
Contract with America, sembla 
que indiquen una tendència cap a 
la desaparició de tot tipus de so
lidaritat, cap a la ruptura de les 
ajudes a la indigència, la salut, 
l'educació... Tot allò que no té un 
benefici immediat se suprimeix 
com a obsolet. La convivència 
col·lectiva, la ciutat com a lloc de 
trobada i formació, corre, doncs, 
el risc de desaparèixer. L'espai 
públic s'esvaneix en una plurali
tat d'espais privats que coexistei
xen en un món tancat i autoritari, 
sense interaccionar-se entre ells. 

Aquest nou paradigma social 
privilegia la vida privada i fona
menta la seva concepció del sub
jecte en l'individu aïllat. Ha creat 
noves formes d'existència social 
(nous espais urbans i noves for
mes arquitectòniques) que han 
engendrat identitats, però no so
lidaritat social, no un nou nivell de 
consciència col·lectiva d'aquesta 
v ida en comú, d 'aquesta 
«comunaiitat», i, per tant, no ha 
possibilitat una manera de des
pertar-nos del somni que ens en
volta. 

Com és ben sabut, la moderni
tat no ha implicat la desmitifica
ció, la «il·luminació» absoluta del 
món, sinó que, sota unes noves 
condicions, la societat moderna 

ha generat una nova mitologia, 
un nou embruix de les nostres 
relacions. Sota l'aparença de ra
cionalitat dels plans urbans, els 
arquitectes i urbanistes moderns 
han realitzat l'arquitectura mítica 
per excel·lència: el nou laberint 
de la ciutat actual. En aquest con
text, l'art pot actuar com una font 
de regeneració, l'objectiu de la 
qual no és la representació del 
somni col·lectiu, sinó la del nostre 
al l iberament respecte aquest 
somni. 

Barcelona no és diferent de 
moltes altres ciutats del món 
desenvolupat, però la seva rà
pida evolució durant els últims 
quinze anys cap a un model de 
ciutat extravertida en fa, en cer
ta mesura, un exemple paradig
màtic. És molt possible que, com 
pregona un dels molts prospec
tes publicats pels organismes 
oficials, el 90% de la població 
estigui satisfeta de la ciutat. A 
Barcelona s'ha creat una mito
logia globalitzant i eficaç que 
tendeix, cada cop més, aanul.lar 
la memòria col·lectiva dels seus 
ciutadans i a dissoldre la seva 
pròpia història en el mite. 

L'acció comuna té una dimen
sió temporal. El temps, tant si és 
breu com si és prolongat, li és 
substancial, i el conjunt de relaci
ons entre la pluralitat d'individus i 
el seu món comú es fonamenta 
en la memòria i el record. La mo
dernitat ha posat, sens dubte, 
massa èmfasi en el futur i massa 
poc en el passat. Tanmateix, quan 
parlem de comunaiitat, d'acció po
lítica, de la manera de relacionar-
nos els uns amb els altres, es fa 

Imatge de l'exposició "La ciutat i la gent" 

A Barcelona s^ha 
creat una mitologia 
globalitzant i eficaç 
que tendeix a 
anuL·lar la 
memòria coL·lectiva 
dels seus ciutadans 
i a dissoldre la seva 
pròpia història en 
el mite 

evident la presència en cada un 
de nosaltres d'una responsabili
tat anamnèstica envers els actes 
del passat. Com va dir Walter 
Benjamin, cada generació està 
dotada d'un feble poder messià
nic que la fa responsable d'allò 
que s'ha esdevingut en el passat. 
Al capdavall, doncs, la recurrèn
cia de la història no és sinó un 
reconeixement de la manera en 
què el temps ho impregna tot. 
Però el temps no és cap recepta
cle on es descabdelli la història. 
La història està intrínsecament 
lligada al present i, per ser real
ment eficaç, el record ha de tenir 
un contingut crític. El record crític 

porta alguns elements del passat 
al present: els manté sempre 
com a passat, però també esta
bleix una relació amb el pre
sent. Les nostres accions com a 
éssers humans s'han d'adreçar 
a la clausura i la represa cons
tants d'unes relacions capaces 
de transformar qualsevol mena 
de record històric en una cosa 
que vagi molt més enllà d'una 
mera tradició morta. 

Davant aquesta situació, la 
necessitat de crear una utopia 
negativa on el món que amaga 
aquesta enginyeria oficial es 
posi de manifest és imprescin
dible. Així, si el centre de la 
ciutat sembla que està absolu
tament edificat per aquesta en
ginyeria, caldrà aproximar-se a 
aquesta utopia des de la perifè
ria. Certament, aquest interès 
per la ciutat i per allò que s'es
devé als seus marges no deixa 
de tenir uns vincles amb l'apro
ximació a la mitologia urbana 
que es va desenvolupar amb el 
surrealisme, sobretot en el cas 
de Bre ton (Nad ja ) i en el 
d'Aragon (Le paysan de Paris). 
Aquí, però, no es tracta d'una 
experiència exclusivament oní
rica i individual. El que és im
portant no és sols representar 
el somni (el mite), sinó desper
tar-ne; I la imatge que es repre
senta no és indiv idual , sinó 
col·lectiva, una imatge que, en 
comptes de dissoldre la història 
en el mite, el situï en la seva 
dimensió històrica. 

Manuel J. Borja-Villel és direc
tor de la Fundació Tàpies 

Escola Professional 
de la Dona 
Diputació de Barcelona 

NOVA ADREÇA 

Carrer Pere Coromines, s/n 
08001 Barcelona 
Tels. 443 15 13 

443 13 11 
Fax. 443 14 12 

S E M I N A R I S 1998 
RESTAURACIÓ DE PINTURA A L'OLI 
Durada: 40 hores 
dimarts de 9 a 13 hores 
el 3 de març al 5 de maig 

ALIMENTACIÓ CUINA I SALUT 
Durada: 10 hores 
dimarts de 19a21h. 
del 21 d'abril al 19 de maig 

LES TRADICIONS I ESP. 
Durada: 15 hores 
dilluns d'l 1 a 13,30 h. 
del 4 de maig al 8 de juny 

LLAMINERES 

FLORS I SUPORTS PER 
L'ORNAMENTACIÓ FLORAL 
Durada: 40 hores 
divendres de 10 a 13h. 
del 20 de març al 12 de juny 

RESTAURACIÓ DEL LLIBRE I 
DEL PAPER 
Durada: 30 hores 
dimecres de 18 a 21 i divendres de 19 a 21 h. 
del 17 d'abril al 29 de maig 

DECORACIÓ DE PAPER PER LES GUARDES 
Durada: 20 hores 
dimarts i dijous de 19 a 21h. 
del 5 de maig al 4 de juny 

NINES I NINOTS 
Durada: 40 hores 
dilluns i dimecres de 18 1 21 h. 
del 4 de maig ai 17 de juny 

INTR. LITERATURA ANGLESA CONTEMPOR. 
Durada: 20 hores 
dilluns de 18a20h . 
del 9 de març al 25 de maig 

Per més informació sobre els continguts dels cursos, truqueu al telèfon 443.15.13 de 9 a 13 i rJ\̂  16 a 20 h. 

FORN DE PA D'AVINYO 

PA i BOLLERIA ARTESA 
ESPECIALrTAT COQUES 

ESCUDELLERS, 59 
Tel. 301 57 43 

REPARTIMENT DIARI 
A RESTAURANTS I 

COL.LECTIUS 

PASTISSERIA GRANJA 

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè) 
Tel. 302 24 41 



CARRER 
Ne 33. Juny 1995 
Temes: 
Barcelona, després de la batalla. REDACCIÓ 
Els veïns demanen envasos reutilitzables als hipers. MARC ANDREU 
La farra, al metro. MARC ANDREU 

Jutges i polies volen oblidar Pedró Àlvarez. MARC ANDREU I CHELO LOSADA 

El Consell de Cent, el primer ajuntament de la ciutat. NÚRIA FLORENSA 
El Vallès diu no al Quart Cinturó. ISIDRE SOLER 

Opinió: 
El negoci de la moratòria nuclear. LADISLAO MARTÍNEZ 

El valor del vot. FRANCESC DE CARRERAS 

Persones: 
Juan Manuel Velasco. MANEL CALPE 

Rafael Vàzquez. AV Centre Social de Sants. ÀNGEL VALVERDE 
Gila. JORDI BARÓJA 

Barris: 
La Verneda canvia de mica en mica; Zona Franca diu no a la 
incineradora 

Jt',..>. 

CARRER 
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estiu 

Ns 34. juliol-agost 1995 
Temes: 
Fòrum Nord: eina o joguina? ALBERT RECIO 
"Busco família". MARTA BACH 

Bombers: entre la innovació, el risc i l'emoció. ESPERANZA ÀLVAREZ 
Opinió: 
Las cifras engaiïan: el paro aumenta. RAFAEL MILLA 
Solidaritat amb les dones d'Algèria. MANIFEST 
El inspector Méndez afirma; "La emoción va por los bamos". RAI FERRER 
Dossier: 
Temps per passejar 
Persones: 
Eduard Pons Prades. Historiador. MARC ANDREU 
Marina Comelles. AV SAGRADA FAMÍLIA. ÀNGEL VALVERDE 

Pep Miró. ÀNGEL VALVERDE 

Barris: 
Camp d'en Grassot: un barri d'avui amb origen al segle XIX; El 
circ, de festa a Nou Barris 

Barcelona, ciutat de quina cultura? 
Cultura 

NÚRIA SENTÍS 

Superada ja la ressaca dels Jocs 
Olímpics, la nostra ciutat busca 
redefinir els seus propis continguts 
com a centre de creació cultural i, 
igualment, reflexiona sobre la imat
ge que dóna i la que podria donar. 
Barcelona ha agafat confiança en 
ella mateixa, té prestigi, grapats de 
turistes i moltes inversions. En els 
pròxims anys, en aquest segle XXI 
que tenim davant, es determinarà 
quin camí triarà com a gran metròpo
lis cultural: si el camí que la portarà 
ésser una ciutat elitista, privada, amb 
illes de poder segregades del pols 
quotidià dels ciutadans (entre elles 
les illes culturals); o, contràriament, 
el que la farà ser una ciutat oberta i 
pública. Una ciutat que Lluís 
Permanyer vol més profunda i au
tèntica, deslligada de les trampes de 
les modes; una Barcelona cosmo
polita. 

De quina conjuntura partim? 
D'entre diferents aspectes podrí
em destacar tres punts molt impor
tants. El primer és que Barcelona, 
oberta al mar des de fa tot just set 
anys, camina amb l'omnipresent 
marca de ciutat mediterrània. En 
segon lloc, durant els últims anys, 
han vist la llum unes flamants ins
titucions culturals, amb grans i 
imponents edificis, i cap d'elles s'ha 
pogut escapar de la polèmica. En 
tercer i últim lloc, tenim el procés 
de transformació que estan experi
mentant alguns barris (Ciutat Vella 
i Poble Nou en són casos paradig
màtics). 

Els ciutadans anem percebent 
aquests canvis, convivim amb els 
nous edificis i les polèmiques, però 
encara no sabem ben bé què re
presenten moltes de les transmu
tacions de la ciutat. Assolirem en el 
segle XXI la capitalitat cultural que 
l'Ajuntament promou? El Fòrum del 
2004 serà l'expressió de que aquest 
desig s'ha acomplert; o serà una 
altra operació de consens per jus
tificar la construcció del terreny que 
queda lliure al front marítim? Podrà 
Barcelona convertir-se en la ciutat 
del coneixement que ambiciona 
sense tenir indústria cultural sufici
ent, ni equipaments amb fons ade
quats dels que partir? 

Són massa preguntes per les 
que no tenim resposta. Per això 
hem volgut traslladar-les a dife
rents persones vinculades a la pro
ducció cultura de la ciutat, com ara 
escriptors, cantautors, poetes, 
dissenyadors, galeristes, actors, 
arquitectes i periodistes. A tots ells 
hem fet dues preguntes: Com pre
veieu que serà la Barcelona cultu

ral del segle XXI? I, com us agra
daria que fos realment? 

ARQUITECTURA I 
URBANISME 

• Un caràcter i un físic 

Barcelona tè un físic i un caràcter. 
Aquest caràcter es perfilarà en el 
futur pròxim. Per l'arquitecte i histo
riador Josep Maria Montaner, la 
ciutat ha d'entendré que no sols 
compta amb unes infraestructures i 
uns edificis històrics de gran valor, 
sinó que té un esperit, la Barcelona 
pública i oberta, que s'ha de mante
nir i potenciar. Així, la ciutat dels 
negocis està barrejada amb la de les 
vivendes, el comerç amb les ofici
nes, els centres culturals amb el 
ritme diari de la ciutat. Aquest és el 
gran què de Barcelona, això és el 
que determina potser la manera d'en-
tendre's com a ciutat cultural. Com a 
veritable ciutat mediterrània. 

A Barcelona no trobem megàpolis 
de poder sinó que tot sembla estruc
turar-se a través de nuclis mitjans i 
petits, que funcionen en una ciutat L'actriu Sílvia Munt i el cantautor Xavier Ribalta 

• Quim Monzó diu que literatura I 

obligada a ser petita pel Besòs i pel 
Llobregat, per Collserola i el mar. 
Aquesta "petitesa" de Barcelona 
hauria de passar de ser un motiu 

PEDRÓ MADUENO 

Indústria es necessiten 

d'acomplexament a una gran virtut 
de la ciutat. No en va, Francesc 
Arroyo, periodista de El Pafs, ens 
va dir que ell voldria que al segle XXI 

Barcelona estigués feta "a la mida 
del peu". I és que si els anys 60 ens 
deien que "La petitesa és Bella", els 
demolidors 80 van apostar per una 
altra màxima: "La Grandesa és po
derosa". (^Hauríem de citar al Mac-
ba, al TNC, al mateix Maremàg
num?) Mirant ara al segle que ve, el 
professor Joaquim Sabaté (coordi
nador de la secció d'urbanisme de la 
UB) afirmaque en el 2000 Barcelona 
apel·larà a una tercera via: "Que la 
Bellesa sigui poderosa". 

* La Catalunya-ciutat 

Petitesa, bellesa i preservació. 
Aquests tres elements seran deter
minants en la ciutat del futur, una 
ciutat en què s'haurà de fer omnipre
sent la cura mediambiental, com a 
assegurança d'una qualitat de vida. 
Al costat de la preservació del medi 
tenim el segon gran concepte que 
definirà la Barcelona del segle XXI: 
el de la ciutat informacional sorgida 
de les noves tecnologies de comuni
cació, que influiran en la desconges
tió de l'urbs i en la mateixa manera 
de relacionar-se les persones, en la 
cultura. En relació a aquestes noves 
tecnologies, el poeta Carles Hac 
Mor va molt més enllà. Valent-se 
d'allò preconitzat pels noucentistes, 
sosté que Barcelona acabarà per
dent el seu paper de capital enfront 
de la idea de "comarques", per 
formar part d'una "Catalunya-ciutat 
descentralitzada". 

Parlàvem igualment de la trans
formació d'alguns barris barcelonins. 
Un exemple extraordinari és el de 
Ciutat Vella, que està experimentant 

PEDRÓ MADUENO 

una renovació natural gràcies a la 
col.locació estratègica de grans epi
centres culturals: museus, escoles i 
universitats. El barri que encara té el 
seu perfil a determinar és Poblenou. 
Si pel dissenyador Jordi Nogués, el 
futur de les antigues fàbriques del 
Poblenou passa per la instal.lació de 
petits tallers artesanals, pel profes
sor Sabaté aquest barri no pot con
vertir-se en una espècie de Nova 
York de lofts. "La bona aparença pot 
afectar als més febles, sobretot als 
residents de sempre del barri. Cal 
evitar que les reformes provoquin el 
gran perill de l'encariment del sòl i 
dels habitatges", afirma Sabaté. 

ESCENES DE L'ESCENA 

• Sílvia Munt: "El cinema 
necessita productors" 

Que Barcelona sigui una veritable 
capital cultural del segle XXI, això ha 
d'ésser fruit del treball i l'èxit de 
diferents disciplines creatives. Entre 
elles, el cinema és la gran assignatu
ra pendent de Barcelona (i Cata
lunya), ja que ara com ara és un 
espai buit que precisa uns nous im
pulsos, d'una nova política i d'un nou 
esperit. Per què el cinema català no 
connecta amb el públic? Sílvia Munt 
i Ramon Madaula creuen que una 
de les causes principals ha estat el 
"purisme lingüístic". El proteccionis
me de la llengua va ser lògic i neces
sari, però pels dos actors, actual
ment cal una orientació diferent, cal 
una nova política perquè el cinema 
de Barcelona eclosioni al segle XXI. 
"Cal passar de la reivindicació del 
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català en el cinema a la rei
vindicació del cinema català 
en sí.", afirma Sílvia Munt. 

A tot això cal afegir que 
molts directors, guionistes i 
actors s'han deixat escapar 
i s'han instal·lat a Madrid, on 
el cinema és ja una indústria 
rentable. Barcelona ha de 
partir de zero per construir la 
seva pròpia indústria i per
què això sigui possible, afe
geix Sílvia Munt "és indis
pensable la figura del pro
ductor". Només com a in
dústria real el cinema català, 
el cinema de Barcelona, pot 
ser "la plataforma d'identitat 
d'un país com el nostre". 

A diferència del cine
ma, el teatre a Catalunya i 
molt especialment a Barce
lona, passa per uns bons 
moments, gràcies sobre
tot al teatre musical i als 
grups independents, amb 
èxits de crítica i públic. Per 
Ramon Madaula aquesta 
bona situació s'ha d'esta
bilitzar. Per l'actor el més 
important és que el teatre 
aposti d'una vegada per 
totes per la renovació dels 
continguts i deixi de banda 
els efectismes estètics. 
Aquest és el gran repte de 
la Barcelona teatral del 
2000. "Barcelona és una 
ciutat amb una molt bona 
publicitat; se sap vendre molt bé 
visualment... però la seva assignatu
ra pendent són els bons continguts". 
Aquesta potenciació del pensament 
per sobre la mirada també l'apunta 
Lluís Permanyer: "No cal que hi 
hagi plujadaltde l'escenari (en al·lusió 
al muntatge de "La Gavina" de 
Txèkhov al TNC). Per mi s'apel·la 
massa a l'escenografia i al fet que el 
públic actuï de claca". 

En definitiva, Barcelona i el seu 
teatre cal que superin l'estètica i 
optin per la sinceritat i l'autenticitat. 

L'ART 

• Carles Hac Mor: "l'Art es 
diluirà en l'espectacle" 

Barcelona i el seu art. Barcelona i els 
seus museus. Quin futur els hi espera? 
Carles Hac Mor preveu un futur artís
tic determinat per la idea de parc temà
tic, estès en la Catalunya-ciutat i a 
través de les xarxes informàtiques. Un 
parctemàtic composat perles instituci
ons museístiques, les quals acolliran 
pràctiques artístiques que avui conei
xem i d'altres que encara no són con
siderades artístiques però sí en el futur. 
Per Carles Hac Mor "això farà que 
sigui esborrada la distinció entre art i 
espectacle. L'art s'haurà diluït en l'es-
pectade (o diversió o entreteniment o 
cultura de l'oci) més o menys interes
sant i més o menys artístic". Però el 
més determinant és el fet que -segons 
Hac Mor- l'art, "inmers enmig del 
Disneyworid planetari' perdrà el seu 
valor ideològic, polític i fins i tor econò
mic, perquè haurà estat digerit per la 

• Els profetes de la nova estètica proposaven escriure a l'aire i pintar a les parets 

societat i formarà part de la vida quoti
diana, però no ho oblidem, com a part 
d'un espectacle global. 

Eduard Pérez Soler, crític d'art i 
promotord'espais independents com 
la galeria 22A, creu que la Barcelona 
del XXI viurà una redefinició de l'art 
contemporani. Això serà possible a 
través de noves tecnologies com 
Internet, que no només permetran la 
creació d'un nou tipus d'art, sinó 
també la creació de noves maneres 
d'exposar i percebre aquest art, trans
cendint-se d'allò purament físic. 

Però el més important d'aquest 
futur artístic barceloní, i que es fa 
extensible arreu, és el fet que l'art 
pugui recuperar una mica el seu 
caràcter utòpic. Eduard Pérez paría 
de "un art que tingui la capacitat de 
transformar la societat". Carles Hac 
Mor paria d'un art "que no té vocació 
social - i que per això mateix, para
doxalment, és més social que cap 
altre art-, que surt de l'individu i 
s'atura en aquest individu concret, 
que és intransferible, de fet, a cap 
estructura." Un art deslligat de la 
idea general d'espectacle, un art 
"viu", sigui del tipus que sigui, un art 
que sembla ja que pugna per sortir 
del límit dels grans edificis culturals, 
al marge dels grans esdeveniments 
mediàtics. 

DISSENY I MODA 

• Ciutat del disseny? 

Barcelona ha arrossegat durant 
molts anys l'etiqueta de ciutat de 
disseny. Jordi Nogués desconfia 

d'aquest tòpic tot i que creu que hi 
ha hagut i hi ha un disseny popular, 
molt present en la societat 
barcelonina. Un disseny que des 
d'ara i amb els ulls posats al segle 
que ve, caldria dotar-lo de major 
profunditat i consistència. Per No
gués el disseny ala Barcelona del 
2000 ha de comptar amb dos pilars 
bàsics: la indústria (amb tots els 
ajuts i facilitats institucionals que 
precisa per tirar endavant) i la utilit
zació intel·ligent i profitosa d'un 
fenomen com el turisme, que no 
sols està consolidat a Barcelona 
sinó que va a l'alça. "El turisme ha 
d'impulsar un disseny de qualitat, 
digne, que s'oposi a l'esquema fol
klòric i anacrònic que l'havia ofegat 
fins ara" diu Nogués. El futur del 
disseny necessita una major cohe
sió a tots els nivells i, sobretot, 
l'impuls dels petits professionals 
que fan productes de qualitat. Per 
Nogués, a Barcelona hi ha hagut 
fins ara més ganes d'impressionar 
que de convertir la ciutat en una 
capital que esdevingui el relleu 
d'Itàlia com a capdavantera del dis
seny. Per aconseguir això també 
caldria una xarxa d'escoles de pres
tigi, que dignifiqui una professió 
excessivament frivolitzada. 

I la moda què? Pel disseny de 
roba també és imprescindible el 
manteniment del turisme. Josep 
Abril creu que la moda de Barcelona 
acabarà experimentant un canvi 
definitiu al segle XXI, ja que del 
romanticisme inicial es passarà a la 
idea de negoci, de gran indústria, 
amb grups importants que ja domi

nen el panorama actual i que man
tindran el seu poder. Ell espera de 
les institucions i dels mitjans de co
municació del país que apostin amb 
força pels productes que es fan a 
Barcelona. "M'agradaria que Barce
lona abandonés la seva fase de seny 
i optés per la rauxa. Ara com ara 
seria impensable la creació d'un cer
tamen com GAUDÍ, perquè ningú 
no voldria arriscar". Isabel de Pedró, 
dissenyadora, cofundadorade la sala 
Metrònom i col·leccionista d'art con
temporani, creu també que a Barce
lona li manca una dosi de bogeria i 
de risc, similar a la de les grans 
ciutats com ara Londres, un risc tant 
en la vessant creativa de la moda 
com en el gust dels mateixos habi
tants de la ciutat a l'hora de vestir-se. 

La moda, doncs necessita plata
formes, necessita que la gent sàpiga 
què es fa i, sobretot, calen ajuts a les 
petites empreses que tracten de tirar 
endavant. A Madrid aquestes aju
des als creadors de la moda hi són; 
a Catalunya no. 

Si la moda i el disseny tiren 
endavant tot i les mancances de 
suport al sector, la indústria musi
cal de Barcelona passa per un 
estat òptim que sembla que con
tinuarà en el futur. Per Eduardo 
Móller, promotor de concerts a la 
ciutat, Barcelona és actualment 
superior a Madrid, ja que és aquí 
on es dóna el millor tracte i suport 
als grups independents, al marge 
de les grans empreses discogrà
fiques. "La gent de Barcelona té 
molta més cultura musical I s'ha 
tornat molt r̂  "s exigent. Es ve

nen més entrades i més 
discos" diu Móller. Però 
perquè la ciutat asseguri 
el seu potencial com a 
centre de creació i de 
difusió musical cal que 
les empreses apostin per 
un circuit de locals de 
qualitat. "El principal pro
blema de Barcelona és 
la manca de locals", afe
geix Móller. No pot ser, 
segons ell, que només 
es pugui comptar amb 
espais com Bikini, Ze-
leste, el Palau Sant Jordi 
0 la Vall Hebron. 

LITERATURA VS. 
INDÚSTRIA 

• Contra la burocràcia 

Davant de la pregunta so
bre com serà la Barcelona 
literària del segle XXI, tant 
Sergi Pàmies com Quim 
Monzó van contestar amb 
una encongida d'espatlles 
i un "No en tinc ni idea". 
Però entre els dos escrip
tors van sorgir dues con
clusions clares de cara al 
futur de la literatura en la 
ciutat. La primera, de la mà 
de Pàmies, és que la litera-

ARXIU tura i la cultura en general 
han d'emancipar-se de les 
etiquetes i de les buidors 

de la burocràcia oficialista. Cal gent 
preparada, que pugui treballar i cal 
sobretot, que el públic tingui un ac
cés més fàcil als productes culturals. 
Pàmies creu, però, que l'atenció se
guirà centrada en aquesta cultura 
oficial. Per Quim Monzó la clau per 
entendre el futur literari de Barcelona 
passa pel manteniment d'una bona 
indústria editorial. "Sense ella (la in
dústria editorial) anirem tots mala
ment". 

CULTA, SÀVIA, HUMANA 

• La cultura en la Barcelona 
dels ciutadans 

Fins ara hem partat amb literats, 
actors, promotors de concerts, 
dissenyadors, poetes. Però la cul
tura, l'art, la creació mateixa, són 
les eines per arribar molt més 
enllà d'una simple fama, d'una 
simple imatge de Barcelona com 
a ciutat viva i cosmopolita. La 
cultura neix de la comunicació de 
la gent, d'uns veïns, d'uns ciuta
dans, d'un poble. Només de l'es
forç conjunt, i no sols de la mà 
dels creadors de cultura, podem 
arribar a allò que espera Xavier 
Ribalta de Barcelona: que sigui 
culta, sàvia i honesta, que sigui 
solidària amb la resta del país. 
Que tiri endavant, com un verita
ble focus de cultura, perquè com 
diu Ribalta "el progrés ve sempre 
de gent anònima, culta i plena 
d'humanisme, que comunica, im
pregna la seva sensibilitat als seus 
pobles i a la seva gent". 
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L'esport popular i la desfeta civil del Barca 
Esport 

JOAN JOSEP ARTELLS HERRERO 

A punt de ser centenari, convé 
recordar que el Barca ha estat en 
la major part de la seva història 
una referència imprescindible per 
al desenvolupament i l'orientació 
cívica de l'esport popular. 

Avui i després de gairebé vint 
anys sense saber on és el nord, 
s'ha d'admetre - a contracor- que 
el Barca és completament pres
cindible com a model de valors 
col·lectius a la Catalunya de fi
nals de segle. 

Han quedat enrere les ocasi
ons històriques en què el lideratge 
social del club degà es mostrà 
associat a la permeabilitat cultu
ral més avançada: fou entitat pio
nera de l'europeisme en introduir 
la cultura de l'esport modern a la 
Península i s'identificà amb els 
sentiments populars més pregons 
-manifestacions antimilitaristes i 
antimonàrquiques a la graderia 
sota la dictadura del general Primo 
de Rivera així com amb l'interna
cionalisme cosmopolita testimo-
niejat per la seva participació ac
tiva a la Olimpíada Popular dels 
anys trenta i amb la reivindicació 
capdavantera de l'independentis-

La ineficiència, 
Vopacitat i la 
desinformaeió 
sistemàtica 
difícilment poden 
inspirar cap 
emulació en la 
iniciativa esportiva 
popular 

me esportiu: selecció catalana de 
futbol i selecció olímpica pròpia-
només interromput, en la seva 
expressió institucional, pel llarg 
parèntesi del feixisme franquista 

i, més recentment, per la 
inhibició vergonyant de 
la directiva encapçalada 
per Núfíez i la seva habi
tual satrapia. 

El Barca actual és una 
expressió patètica del 
"pensament únic" consis
tent a considerar que tot 
el que no sigui genuflexió 
davant la concepció fara
ònica i aberrant dels ac
tuals directius ha de ser 
silenciat. Com en els 
temps més obscurs de 
"Por el Imperio hacia 
Dios". 

Si descomptem prop 
d'una dècada de presi-
dencialisme dictatorial als 
anys vint, a càrrec del sin
gular capità Peris de 
Vargas, mai s'havia en-
senyorit del club un ta
rannà tan antidemocràtic 
com l'actual. 

Només cal tenir pre
sent la peculiaritat dels 
processos electorals ma-
quinats descaradament 
a favor de la perpetuació 
de Núriez com un cabdill 
tercermundista: les dar
reres eleccions en són 
una il.lustració ben re
cent, convocades al bell 
mig de la diàspora esti
uenca, tot mestrejant els 
vells trucs de la mobilit
zació populista i dema
gògica més propera a 
l'estil del lerrouxisme, el 
sindicalisme vertical o el 
peronisme més xaró. 

També visualitza ajus
tadament el que volen dir 
la persistent i consolida
da desafecció popular 
que ha acompanyat el 
menystingut president des del pri
mer moment. Núriez se n'ha res
sentit sempre, fins al punt de no 
atrevir-se ni en les celebracions 
més abrandades a adreçar-se a la 
multitud per por de rebre un cop 
més el refús i l'esbroncament 
massiu que tant tem. 

Tot això sense oblidar la com
plicitat 0 la connivència de la di-

• Cartell d'Antoni Tàpies pel centenari del Barca 

rectiva davant la violència neona-
zi persistent i localitzada de grups 
que gaudeixen -segons es des
prèn de la passivitat dels direc
t ius- d'un tracte inversemblant, 
com va quedar astoradament de 
manifest fa unes setmanes quan 
per la megafonia del Camp Nou 
es reclamava silenci per presen
tar col·lectivament els respectes 

per la defunció d'un activista 
d'aquella ideologia. 

Fa massa anys que la projec
ció institucional del Barca està 
associada a comportaments trin
xeraires i gens respectuosos amb 
la sensibilitat democràtica i el plu
ralisme consubstancial amb les 
bases del barcelonisme. 

La concepció organitzativa del 

club tampoc no ofereix 
cap originalitat per em-
mirallar-s'hi. Només cal 
tenir present l'organigra
ma sense precedents 
que amuntega un estoc 
inactiu d 'entrenadors 
sota l'autoritat aparent 
del que ha aconseguit 
les cotes més altes d'im
popularitat en el menor 
temps imaginable. I la 
irresponsable "gestió" 
consistent a voler ama
gar el fracàs d'una políti
ca de fitxatges indocu
mentada i improvisada 
malbaratant els ingres
sos del club per com
pensar la marxa de 
Ronaldo. 

La ineficiència, l'opaci
tat i la desinformaeió siste
màtica amb què es mal
tracta el soci i el simpatit
zant del club difícilment 
poden inspirar cap emula
ció en la iniciativa esporti
va popular: què és el que 
s'ha d'aprendre d'una or
ganització tan degradada? 

Estem abocats, pel 
que sembla, a suportar 
la humiliació col·lectiva 
que suposa que els ac
tes de celebració del 
centenari de la fundació 
del Barca estiguin presi
dits pels que més han 
reeixit a difuminar les 
seves senyals d'identi
tat intergeneracionals 
més apreciades. 

Evitar que això final
ment s'esdevingui és 
una tasca urgent i que, 

ARXIU per sQrt, està a hores 
d'ara sent propiciada per 
iniciatives regeneracio-

nistes llargament esperades. 
A les acaballes del nostre se

gle, recuperar el Barca per als 
esportistes i per al civisme s'ha 
convertit en una tasca col·lectiva 
mobilitzadora. 

Joan Josep Artells i Herrero és 
l'autor del llibre "Barca, Barca, 
Barca" (Barcelona, 1971) 
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Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89 Fax 412 54 56 
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45 BARCELONA 

BAR BOCA CHICA 
Especialidad en comidas 

Dominicanas i música 

Dominicana: Bachata, 

Salsa y Merengue 

abierto de 12 a 24 horas 

c/ Corders, 11 
Tel. 268 16 30 
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CARRER 
N- 38. gener-febrer 1996 
Temes: 
Salvem l'Espanyol o salvem els Lara? MANEL CALPE 
Barcelona, menyspreada. FERRAN NAVARRO 

Més que un club. ALBERT RECIO 

Per sopar, Insubmissió. MARC ANDREU 

El cadastre, congelat. MANEL CALPE 

Parterres nous als jardins Forestier. CATHERINA AZÓN 
Víctimes de la Lau. LORENA VAN DEN BERG I NÚRIA GONZALEZ 

Colòmbia: del metro de Medellín al barrio de Santa Cruz. ANDRÉS NAYA 
Dossier: 
Deu anys de participació 
Persones: 
Àngel Paviovsky. ROSA MARIA PALÈNCIA 

Paco Martín. AV La Pau. ÀNGEL VALVERDE 

Barris: 
Trinitat Vella: l'hotel dels sense sostre; Movilizaciones en Vall 
d'Hebron 

1.M VÍ^It Í4ífl 

CARRER 
N'·SO 
març de 1998 
LA CIUTAT DEL FUTUR 

BARCELJSNA 

La manca d'ajuts consumeix el futbol base 

JORDI COSTA GARCIA 

Quan arriba el cap de setmana, els 
gairebé 4000 equips de futbol base 
que hi ha arreu de Catalunya es 
preparen per jugar els seus partits. 
Però la tasca d'ensinistrar els nanos 
va molt més enllà dels noranta mi
nuts que dura el joc. És la convivèn
cia de tota una setmana d'entrena
ments la que permet els entrenadors 
anar polint els seus jugadors 
futbolísticament i, sobretot, huma
na. Avui, aquestagran tascade molta 
gent, que allunya bona part de la 
joventut de camins estranys agru
pant-los ai voltant de l'esport 'rei', 
està en perill per una sèrie de qües
tions que hem analitzat amb perso
nalitats del futbol base català. 

El problema més gran que té i 
continuarà tenint el futbol base a 
casa nostra és la manca d'ajuts 
econòmics per part de les instituci
ons. Així ho creu, si més no, en 
Ferran Martorell. Aquest important 
publicitari barceloní ha estat impli
cat tota la vida en el món del futbol; 
primer, com a jugador i, després, 
com a directiu i president -uns 
quants mesos-de l'Espanyol. Avui, 
continua apareixent en diverses ter
túlies futbolístiques de la televisió, 
però el seu interès se centre exclu
sivament en la seva Fundació, una 
escola de futbol base que va crear 
a Esplugues fa pocs anys. Martorell 
afirma que aquesta manca de re
cursos econòmics fa que només 
els equips professionals tinguin un 
futbol base en condicions dignes, i 
que "la resta d'equips, fins i tot 
alguns amb tant prestigi com la 
Damm, el Figueres oel San Gabriel, 
han de pactar amb el Barca o l'Es
panyol i es converteixen en at-
làters". Martorell ha de posar de la 
seva butxaca els prop de 7 milions 
que falten fins a cobrir els 22 que 
pressuposta anualment la seva fun
dació, però n'està orgullós perquè 
assegura que "som els ijnics que 
no estem lligats ni al Barca, ni a 
l'Espanyol". La mirada crítica de l'ex 
directiu espanyolista respecte del 
futbol base va encara més enllà, 
quan afirma que "està estancat, per
què els millors entrenadors haurien 
d'estar a les categories inferiors, i no 
hi són perquè no hi ha diners per 
pagar-los. De fet, ni hi són, ni hi 
seran, perquè el futbol formatiu no 
atreu l'interès mediàtic". 

La Fundació Ferran Martorell, 
però, no solament s'ocupa de la 
vessant futbolística dels seus juga
dors, sinó que també els controla les 
notes, els ensenya anglès i, fins i tot, 
els busca feina. "És per això que em 
molesta molt la política del Barca de 

• Equip de futbol sala de l'escola Milà i Fontanals 

robar jugadors, tot i que he de reco
nèixer que és l'únic futbol base de 
Catalunya que està donant fruits 
últimament". En qualsevol cas, a en 
Ferran Martorell no li han quedat 
ganes de tomar a vincular-se al fut
bol professional i, per això, "la Fun
dació no té, ni tindrà primer equip". 

Juan Barbero és encara un jove 
entrenadorde només 30 anys, però 
ja en fa 14 que es dedica a entrenar 
joves futbolistes, sempre a l'escola 
de futbol de la Damm, una de les 
més prestigioses de Catalunya, 
però que en aquests moments pas
sa per problemes tan econòmics, 
com esportius, com també d'ins-
tal.lacions, encara que aquest dar
rer extrem serà resolt aviat per la 
remodelació urbanística prevista a 
Nou Barris. Barbero s'estima més 
parlar des de la vessant estric
tament esportiva i comenta que 
l'ombra de dubte que havia caigut 
sobre el nostre futbol base des de 
la sentència Bosman -que permet 
la lliure circulació de jugadors-
s'esvairà aviat. "Al principi, em va 
semblar un problema greu, perquè 
els nanos que comencen es miren al 
mirall de la Primera Divisió i, ara 
mateix, ho veuen una mica compli
cat per arribar-hi; però crec que en 
un parell d'anys, el 'boom' passarà i 

la situació es normalitzarà", explica 
el tècnic cerveser. 

L'experiència d'Alfonso Martínez 
Salinas, l'actual entrenadorde l'Es
panyol B, és ja de 12 anys. Quan 
en tenia 27, va penjar les botes i va 
iniciar la seva carrera com a prepa
rador físic, passant per tots els 
equips de l'entitat blanc-i-blava fins 
arribar on és ara, al filial. Salinas 
considera que l'entrenador de base 
ha de saber infondre als nanos els 
aspectes bàsics de la competició, 
"que sàpiguen comportar-se dig
nament tant en la victòria com en la 
derrota. Evidentment, tothom que 

La convivència 
dels entrenaments 
setmanals educa 
més que 90 minuts 

juga a futbol ho fa per guanyar, 
però s'ha d'evitar que els nanos 
vulguin guanyar sigui com sigui". 

Albert Benaiges és un dels tèc
nics del futbol base de l'etern rival, 
del Barca. Concretament, és l'en
trenador del Cadet A i, com Salinas, 
també entén que el futbol de base 

ha de tenir un caràcter formatiu: 
"Hauríem de ser-hi els millors co
neixedors de les tècniques futbo
lístiques, però també els millors 
psicòlegs", sentencia. Amb 24 anys 
d'experiència en el seu camp, 
Benaiges creu que al segon any de 
Cadet -justament abans de passar 
a la categoria juvenil-els jugadors 
que són a l'elit del futbol base ja 
comencen a pensar en les possilDi-
litats que tenen de llaurar-se un 
futur com a professionals, "i no hi 
ha manera d'evitar-ho quan tens a 
l'equip 10 jugadors que viuen a La 
Masia lluny de les seves famílies. 
Si no hi veiessin un futur, no hi 
serien". Aquest canvi d'actitud i 
l'aparició dels 'managers', que pre
tenen controlar la carrera dels jo
ves valor més prometedors, com
pliquen la tasca formadora dels 
entrenadors. 

Però no només l'actitud dels ju
gadors és difícil de controlar; tam
bé ho és la dels pares que assistei
xen als partits. Sense anar més 
lluny, fa aproximadament un mes 
es van produir uns incidents en el 
partit de la Divisió d'Honor Juvenil 
Granollers-Europa, que van aca
bar amb un directiu local ingressat 
a l'hospital després de ser apallis
sat per tres j i •^dors de l'Europa. 

nUBÉN PÉREZyARXILl 

Albert Benaiges opina que "si els 
pares d'ambdós equips-entre ells, 
el ferit- no haguessin saltat al camp, 
els entrenadors i l'àrbitre haurien 
pogut contenir la picabaralla, però 
els pares sovint ens compliquen la 
tasca més que no pas ens ajuden". 
Alfonso Gallardo, l'entrenador 
europeista en aquest desgraciat 
partit, assegura que "aquests inci
dents no descriuen en absolut l'am
bient d'un partit de futbol base, i sí 
en canvi de categories superiors 
d'àmbit territorial. El futbol és pas
sió i, en alguns moments, els juga
dors no es controlen, però penso 
que la sanció que van imposar als 
tres nanos -inicialment, de dos 
anys- va ser exagerada". 

Els problemes econòmics, la sen
tència Bosman, els pares, els 
'managers', la violència... Tot plegat 
és un substrat força negatiu per al 
futur del futbol base català, però els 
entesos confien que la millora de la 
situació actual passa perquè els clubs 
professionals s'adonin que la base 
de les seves plantilles ha de sortir del 
planter. Quan això sigui així, els clubs 
i les federacions esportives s'adona
ran que el futbol no professional 
necessita també uns ajuts econò
mics que, avui, van destinats a es
ports minoritaris. 
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N2 39. març-abril 1996 
Temes: 
Lluita entre al.legals. MARTA GIBERT 
Sani Andreu-Sagrera: endavant el pla. CHELO LOSADA 
Pirates de museu? CHRISTIAN ANDREU 
Rente Catalunya: torns sí, lavabos no. MANEL CALPE 
Estrictament personal i intransferible. MARTA BACH 
Aigua per a Nicaragua. ALBERT RICART 
Opinió: 
La presó, al banc dels acusats. SEBASTIÀ BENET 
Per què hi ha un casal okupat a Horta. JORDI SOLER 
Dossier: 
Jurat Popular 
Persones: 
Mateo Segui. Advocat. EUGENI MADUENO 
Juan Carlos Pérez Gaeta. AV Parc de la Vall d'Hebron. ÀNGEL 
VALVERDE 

Àngels Gonyalons. JORDI BAROJA 

N- 40. maig-juny 1996 
Temes: 
L'aigua torna a mobilitzar. MARC ANDREU 
Contra la requalificació de Sarrià. MANEL CALPE 
Futbol de tots colors. MANEL CALPE 
Vint anys de les Primeres Jornades de la Dona. ROSA MARIA PALÈNCIA 
Feina a qualsevol preu. MARTA SALINAS 
Opinió: 
^Adiós al Estado del bienestar? ALBERT RECIO 
Dossier: 
Cop mortal a les televisions de Districte? 
Persones: 
Josep Maria Baget herms. Crític de televisió. EUGENI MADUENO 
Andreu Mas. AV Camp d'en Grassot. ÀNGEL VALVERDE 
Mayte Martín. MARTA PLUJA 
Barris: 
Nou Barris: el Fòrum Nord, infrautilitzat: Guinardó, marcat pel 
primer cinturó; Sant Andreu: volem Can Fabra 

Berta defensa la Sanitat Pública 
COMISSIÓ DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA 

Us presentem a la formiga Berta, defensora dels Serveis Públics. Com a bona 
formiga treballa sense fer-se notar, defensa el recolzament mutu i proclama que les 
grans batalles es guanyen amb el treball dia a dia. No s'identifica amb els que diuen 
que la iniciativa privada proporciona millors serveis que la pública. 

La formiga Berta està molt activa. Participa a les nombroses reunions de la 
Comissió de Defensa de la Sanitat Pública de la Favb. En aquesta comissió s'ha 
decidit impulsar una campanya d'informació pública en els barris, les seves places 
i els seus mercats. La campanya tindrà com a actes més rellevants dues jornades 
informatives, que es faran el dissabte dia 28 de març i el dissabte 25 d'abril. Seran 
actes públics en els que, juntament amb el treball d'informació, es concretarà un 
acte unitari de defensa de la Sanitat Pública a celebrar el diumenge, 26 d'abril. 

Considerem que el treball quotidià és fonamental per a defensar la Sanitat 
Pública. Per aquest motiu serà un mes de treball intensiu. Com a part de la nostra 
feina, amb els usuaris i afectats per la privatització de la Sanitat Pública, ens 
adfierim a la convocatòria unitària contra la "medicamentada". 

Berta, convençuda que en els pròxims anys la defensa dels Serveis Públics serà 
necessària, fa una crida a participar en tots els actes programats. 

La Comissió de Defensa de la Sanitat Pública de la Favb dona 
suport a la manifestació imitaria contra la "medicamentada" 

que tindrà lloc el dijous 26 de març a les 19 hores 
Ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia 

Aguas de Barcelona 
La calidad del servicio al servicio de la calidad de vida 

Aguas de Barcelona se ha destacado, desde su constitución, 

por su voluntad de servicio a la colect ividad. 

Esta vocaclón y el deseo de obtener los mas altos 

niveles de calidad en todos nuestros servicios nos 

impu lsan a estar pe rmanen temen te a ten tos a 

cua lqu ie r i n n o v a c i ó n para o p t i m i z a r el n ive l 

de calidad a nuestros cl ientes. 

/ \gbar 
AGUAS DE BARCELONA 



Ne 41 . juliol-agost 1996 
Temes: 
Acampada a la Cohserola pobre. ESPERANZA ÀLVAREZ 

Tenen futur les ciutats? MARTA RICART 

El teatre surt a escena. MARTA PLUJA 

Adéu al mite de la Barcelona olímpica. EUGENIO MADUENO 
Dues visites a la nostra història. MARTA GIBERT I MARTA SALINAS 

Una nova serp amenaça els Encants. MARTA PLUJA I CHRISTIAN ANDREU 

Opinió: 
Megalópolis. IGNACIO RAMONET 

Dossier: 
Deu indrets per llegir a la fresca aquest estiu 
Persones: 
Josep Martí Gómez. Periodista. MARC ANDREU 
Joan de Haro. AV Vallvidrera. ÀNGEL VALVERDE 

Gemma Nierga. MARC ANDREU 

Barris: 
Bordeta: l 'ambulatori que no troba local 

I.ít Vfu ííel 
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BARCELONA 

Barcelona y el 2000: http://www.org/ 
Comunicació 

MIGUEL LÓPEZ 

Para empezar, no me gustaria 
caer en el tópico de "Que bonica 
es Barcelona", però es verdad, 
hasta dentro de la Red lo es. Exis-
ten mas de 1000 entradas con 
referència a Barcelona, momento 
en el que Internet se convierte en 
una espècie de Paginas Amari-
llas cibernéticas. Absolutamente 
de todo a un movimiento de ratón. 

Bares, cines, teatros, bibliote-
cas, transportes, instituciones, 
ONG's, universidades, museos y 
un largo etcètera. 

Una de las direcciones que mas 
llaman la atención es la del ayun-
tamiento (http://www.bcn.es), mas 
de 10.000 entradas de todo tipo y 
con información detallada de 
todas las consultas. Ya que esta-
mos en una institución: Gene
ralitat (http://www.gencat.es) o la 
Diputació (http://www.dib.es). 

Para estar informados sobre la 
vida en Barcelona nada mejor que 
los medios de comunicación: el 
Periódico (http^/www.elperiodico.es) 
en sus dos versiones, castellano/ 
catalàn, la Vanguardia (http:// 
www.vanguardia.es), el País (http:/ 
/www.eipais.es) con todos los su-
p lementos o el Avui (ht tp: / / 
www.avul.es), todos ellos sobre 
"papel", en las hondas herzianas: 
Barcelona televisió (http:// 
www.barcelonatv.com) con su estèti
ca made in Peret o TV3 (http:// 
www.tvc.es),noosperdàis,laswebcam 
del hotel Arts o el plató virtual. 

Vamos ha estudiar a la univer-
sidad, Autònoma de Barcelona 
(http://www.uab.es), de Barcelona 
(ub.es), Oberta (http://www.uoc.es). 
Politècnica (http://www.upc.es) . 
Para no catear, sobretodo es ne-
cesario saber donde estan las bi-
bliotecas: Xarxa de bibliotecas 
populares (http://www.diba.es/ 
biblio.htm) o la pròpia de la Uni-
vers idad Au tònoma (h t tp : / / 
www.bib.uab.es). Como te des-
plazas? Metro o autobús (http:// 
www.tmb.net), si vienès de fuera: 
Ferrocarriles Generalitat (http:// 
www.sgc.catalunya.net) o Renfe 
(http://www.renfe.es). El libro 
fendria que ser muy especial,però 
por si acaso: Iber ia (h t tp : / / 
www.iberia.com). 

Si quieres acabar con buena 
nota tus trabajos, visita los princi-
pales museos de la ciudad y bàja-
te las mejores obras para dar ima-
gen a tus presentaciones: Macba 
(http://www.macba.upf.es),Centre 
de Cultura Contemporani (http:// 
www.cccb.org) o, si puedes poner 
alguna excusa, el Museo de la Eròtica 
(http://www.erotcamuneum.com/). 

Si acabaste la carrera tendràs 
que inscribirte en tu colegio oficial: 
Arquitectos (http://www.coac.es). 
Medico (http://www.comb.es) ó 
Abogado (http://www.icab.es). 

No puedes acabar tu carrera sin 
alguna juerga con tus colegas de aula, 
los aprobados y los cateados, claro. Lo 
mejores recurrir a las guías generales: 
La buena mesa (httpy/www.gulliver.es/ 
rbmesa), (httpy/www.bamanetro.com), 
(http://www.infobarna.es), (http:// 
www.barcelonet.com) y si el estado en 
que estàs no te permite llegar a casa 
una buena guia de hoteles (http:/ 
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Red Locol de Asociaciones de Vecinos 
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La Favb en Internet 

• Aproximadamente dentro de un mes la Federació d'Associaci
ons de Veïns de Barcelona tendra dirección en Internet. La fi losofia 
de este espacio serà difundir toda la información del movimiento 
vec inal . Empezando por los servicios propios que ofrecen 
directamente desde la Favb, se facilitaran tambièn todas las 
direcciones, horario y responsables de todas las asociaciones de 
vecinos. Igualmente, las paginas de La Veu del Carrertendràn su 
versión On Line. 

Esperemos que en el ano 2000 esos vecinos ocupados que no 
se pueden pasar por sus respectivas asociaciones puedan consul
tar la información de su barrio y de su ciudad por Internet. 

/www.hotel search.com/2/pro-
vince/barcelona/html). 

• Internet y los vecinos 

El uso para la lucha vecinal que 
se se està dando hasta ahora a 

Internet dista mucho de la utilidad 
puramente lúdica que si que exis-
te. No parece que las asociacio
nes de vecinos o algunas entida-
des dedicadas a estos reconoz-
can en Internet una manera de 
difundir sus ideas, expresar opi-

niones, dar a conocer la lucha 
vecinal continua o llevar la infor
mación directamente a casa de 
sus vecinos. 

Directamente no se encuentra 
ninguna asociación de vecinos en 
la Red, si se encuentran Ateneos: 
Popular Soroll (http://www. 
gracianet.org/soroll/welcome/html). 
Nou Barris (http://www.bcnet.upc.es/ 
9bnet/ateneo/), centros civicos: 
Besòs, (http://www.pangea.org/ 
ccbesos). Via Favència (http:// 
www.pangea.org/org/civic9barris) 
0 direcciones promovidas por al
guna entidad que dan nombre al 
barrio: Nou Barris Televisió (http:/ 
/ w w w . b c n e t . u p c . e s / 9 b n e t / 
connect.htm) alberga dentro de 
sus paginas el proyecto Epitelio, 
promovido por la Comunidad Eco
nòmica Europea, la pàgina de 
Gràcia (http://www.gracianet.org) 
nacida a partir de la diabòlica de 
Gracia, los Castellers, Gracia 
televisió y el Ateneu Popular 
Soroll. 

Existen dos direcciones donde 
se concentran la mayoria de ONG's 
y asociaciones sin animo de lucro: 
Pangea (http://www.pangea.org) y 
Torre Jussana (http://www.bcn.es/ 
tjussana). Esta última depende del 
ayuntamiento. 

Las ONG's màs importantes : 
Intermòn (http://www.pangea.org/ 
org/intermon/index.htm/), Green-
peace (http://www.greenpeace.org/ 
greenpeace.html), Mans Unides 
(http://www.seker.es/munidas). 
Pallassos Sense Fronteres (http:// 
www.panjea.org/psf) 

Miguel López es fotoperiodista 
(miki.g3@arrakis. es) 

POSIBILI-

DADCÓMO-

DOSPLAZOS 

PISO COMPLETO 
* Libreria comedor 2,87 m 
* Mesa comedor 90 x 90 
* 4 sillas 
* Sofà 3 plazas y sillón 
* Mesa centro y rincón 
* Dormitorio matrimonio con armario, 
somier y colchón 

TOTAL: 400.000 pts. 

MODELOS 
Y COLORES 

AELEGIR 

c/ Astúries, 39 
T. 218 20 98 

<M> Fontana 
08012 Barcelona 

@ELÀfEHIÀ 

4̂ no c*̂ ^ 
Casa fundada l'any 1912 
FABRICACIÓ PRÒPIA 
I ARTESANA 

OBERT TOT L'ANY 
Pa cruixent amb tomàquet I... 

Gofres 
També tenim orxata sense sucre 

Rambla Poble Nou, 44-46 
Tel. 30918 72 - Barcelona 
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FESTES INFANTILS 
Súper pallassos musicals 

Il·lusionistes, animadors, putxinel·lis 
Karaoke - so - tum - escuma,.. 

i tot tipus d'espectacles 

A casa vostra, o al club, urbanització, 
col·legi, parvulari, associació de veïns, etc 

CRUÏLLA d'espectacles 
BUSTAMANTE 

Consell de Cent, 448, entl, 3a 
08013 BARCELONA 

w 246 12 88- Fax: 231 48 03 

RESTAURANTE-CAFETCRIA 

cosmoc 
RAMBLAS, 34 (Plaza del Teatro) 
Tels. 318 97 27-.•'18 27 20 
08002-BARCEL·^,'iA 

títol GC 780 

Padilla, 216 - Barcelona 
Tf. 232.81.06 y 232.81.11 

TODO EN VIAJES 
OCIO O NEGOCIO 
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http://www.infobarna.es
http://
http://www.barcelonet.com
http://www.hotel
http://www
gracianet.org/soroll/welcome/html
http://www.bcnet.upc.es/
http://www.pangea.org/
http://
http://www.pangea.org/org/civic9barris
http://www.bcnet.upc.es/9bnet/
http://www.gracianet.org
http://www.pangea.org
http://www.bcn.es/
http://www.pangea.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.seker.es/munidas
http://
http://www.panjea.org/psf
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N- 42. setembre-octubre 1996 
Temes: 
La Reforma revoluciona l'escola. ERNEST ALÓS 
Guerra del agua: cinco anos en lucha. ANDRÉS NAYA 
Els barris també tenen premsa pròpia. ALBERT MUSSONS 
Barcelona toma a rebre a les Brigades Internacionals. ROSA M . PALÈNCIA 
De l'associació de barri a l'Assemblea de Catalunya. MARC ANDREU 
Els barris defensen la sanitat pública. REDACCIÓ 
Opinió: 
Retroceder 20 afios por decreto-ley. ANNA ALABART 
Contrareforma universitària. ALBERT RECIO 

Dossier: 
L'Agenda 21 
Persones: 
Josep Lluís Moner. Ecologista. ANTONI CERRILLO I EUGENI MADUENO 

José Giménez. AV Nostra Senyora del Port. CATHERINA AZON 
Barris: 
Fort Pienc, un barri en terra de ningú 
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N- 43. novembre-desembre 1996 
Temes: 
Bombers sota mínims. ESPERANZA ÀLVAREZ 
Els "okupes" reclamen el dret a l'habitatge. MARC ANDREU 
Les parelles de fet volen protecció legal. CARME SANCHEZ 
Veïns i ecologistes rebutgen el pla de residus. MARTA PLUJA 
Barcelona redueix lentament els seus lavabos públics. JOAN CREUS 
Projecte Xenofília. NÚRIA GONZALEZ I LORENA V E N DEN BERG 

Una altra manera de divertir-se. CARLOS DUARTE I CHELO LOSADA 

Opinió: 
La fi de la mili. TOMÀS GISBERT 

Un casino en la ciudad? ABATAL 
Dossier: 
Barcelona en lluita 
Persones: 
Maria Eugènia Ibàfiez. Periodista. EUGENIO MADUENO 
José Antonio Labordeta. MARC ANDREU 
Anna Maria Moure. AV Sant Adreu de Palomar. CATHERINA AZON 

{Ajuntament de Barcelona 

MESARBRESPROTEGITS 
PER A BARCELONA 

El 21 de novembre passat, 10 
arbres més van passar a ser a-
provats pel consell plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona per 
passar a engruixir el Catàleg 
d'Arbres d'Interès Local. Amb 
aquestes darreres incorpora
cions, ja són 133 els exemplars 
que tenen aquesta distinció. 

L'Estricta selecció d'arbres re
cull els exemplars més valuo
sos que hi ha a Barcelona, te
nint en compte les qualitats 
estètiques o històriques i altres 
trets excepcionals. La inclusió 
d 'un arbre al Catà leg en 
garanteix la seva preservació, 
tant si és de propietat municipal 
com privada. L'elecció de les 
espècies a catalogar es fa a 
partir d'uns paràmetres de va
lo rac ió que una com iss i ó 
d'experts en agronomia, biolo
gia i història de L'Institut analit
zen en aquells exemplars o 
plantacions localitzats a la ciu
tat. 

Els successius canvis que s'ha 
produït en l'ampliació i urba
nisme de Barcelona al llarg de 
la seva història han ocasionat 
la desaparició de zones verdes 
ijardins. Sovint, nomésqueden 
els arbres com l'últim reducte 
de la història d'aquell indret, i 
amb la seva catalogació es 
pretén protegir-los i preservar-
los per a la memòria popular. 

Arbre 
d'Interès Local 

Un rètol com aquest és el que 
identifica els arbres que han 
estat catalogats. 

Parcs Jadins 

CARRER 
agraeix a les cases 
anunciants la seva 

col·laboració durant 
aquests sis anys 

BCN a Internet 
Mitjans de comunicació 

TV3 
Barcelona TV 
Avui 
El País 
El Periódico 
La Vanguardia 
Catalunya Ràdio 
Agència EFE 
Nou Barris TV 

• Universitats 
Universitat Autònoma 
Universitat de Barcelona 
Universitat Oberta 
Universitat Politècnica 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 

* Organismes públics 
Ajuntament de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Direcció General de Trànsit 
Borsa de Barcelona 
Unió Europea 
INEM 

http://www.tvc.es 
http·.//www.barcelona.com 
http://www.avui.es 
http://www.elpais.es 
http://www.elperiodico.es 
http://www.vanguardia.es 
http://www.catradio.es 
http://www.efe.es 
http://www.bcnet.upc.es/9bnet/9bnv 

http://www.uab.es 
http://www.ub.es 
http://www.uoc.es 
http://www.upc.es 
http://www.upf.es 
http://www.iqs.uri.es 

http://www.bcn.es 
http://www.gencat.es 
http://www.diba.es 
http://www.dgt.es 
http://www.borsabcn.es 
http-y/www.europa.eu.int 
http://www.inem.es 
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Centre de tultura Contemporània 
de Barcelona 
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• Transports 
Transports Metropolitans httpV/www.tmb.net 
Iberia httpy/www.ideria.com 
Ferrocarrils de la Generalitat http·V/www.fgc.catalunya.net 
Renfe http^/www.renfe.es 
Aeroport de Barcelona http://www.aena.es/ae/bcn/homepage.htm 

• ONG's 
Greenpeace 
Mans Unides 
Mestres per Bòsnia 
Intemnón 
Justícia i Pau 
Pallassos Sense Fronteres 
Pangea 
Torre Jussana 

* Col.legls oficials 
Col.legi d'Arquitectes 
Col.legi de Metges 
Col.legi d'Advocats 
Col.legi d'Aparelladors 
Col.legi de Veterinaris 

http.//www.greenpeace.org/greenpeace.html 
http-y/www.seker.es/munidas 
http://www.bcn.es/tjussana/ampb/welcome.htm 
httpy/www.pangea.org/org/intermon/index.html 
httpV/www.pangea.org/org/juspau 
httpV/www.pangea.org/psj 
http://www.pangea.org 
httpV/www.lxn .es/tjussana 

http://www.coac.es 
http://www.comb.es 
httpy/www.icab.es 
httpy/www.scsinet.es/caatb 
httpy/www.coub.es 
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• Biblioteques 
Biblioteca Olímpica http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es 
Biblioteca UAB http://wvw.bib.uab.es 
Xarxa Biblioteques Populars http://www.diba.es/biblio.html 

* Guies 
Guia d'hotels 
Guia de restaurants 
Barcelona Food & Drink 
Que comemos hoy 
Guia general 
Guia general 
Guia general 
Guia de la buena mesa 

* iVIuseus 
Macba 
Museu de l'Eròtica 
Centre Cultura Contemporània 
Fundació Miró 
Guia de museus 

* Entitats ciutadanes 
Centre Cívic Besòs 
Fundació Trinijove 
Amics de la Bici 
Vila de Gràcia 
Ateneu Popular Soroll 
Sants Obert 
Nou Barris Net 
Centre Cívic Via Favència 
Coordinadora Gai-Lesbiana 
Kasal de Joves de Roquetes 
Vemeda Solidària 

* Diversos 
Parc de Collserola 
Institut del Teatre 
Mestres Rosa Sensat 
Teatre Malic 
Fundació Centre del Vidre 
Hospital de Sant Pau 
Meteorologia a Barcelona 
Barcelona Pipa Club 

http://www.hotelsearch.com 
http://www.barcelona-on-line.es/castella/restaura.ht 
http://www.imgteam.com/t>cnj&d 
http://www.tnet.es/infovia/vijoir/index.htm 
http://www.barcelonet.com 
http://www.infobama.es 
http://www.bamanetro.com 
http://www.gulliver.es/rt3mesa 

http://www.macba.upf.es 
http://www.eroticamuseum.com/ 
http://www.cccb.org 
http://www.bcn.fjmiro.es 
http://www.barcelonet.com/art 
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pangea.org/ccbesos 
teclata.es/u/trini 
pangea.org/org/amicsbici/index.html 
gracianet.org 
gracianet.org/soroll/welcome.html 
uxis.com/sans/home.htm 
bcnet.upc.es/9bnet/connect.htm 
pangea.org/org/civic9barris 
pangea.org/org/cgl 
pangea.org/kasalvo 
pangea.org/versol 

pmpc.es 
.diba.es/iteatre 
pangea.org/rsensat/ 
daucom.es/malic 
fcv.lxn.org/cast.htm 
.hspau.com/indexcat.html 
.angelfire.com/c1/TEMPSBCN 
wetjglass com/bpc/home htm 
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VERNFDA SOLIDARIA 

CKNTRE DE RECURSOS PER A LA 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

d l í í Local de Aíoaocionej àt V*ci 

cwomcA 

"^RAPICLAU 
Reparación de Calzado 

Duplicado de Lleves 
Placas de Matrícula, Coche y Motos 

Afilamos Tijeras y Cuchillos 

C/. Boada, 7-13-Tel. 359 8104 
C/. Dr. Trueta, 236 • Tel. 221 13 80 

LICORS SAEZ, S.C. 

VENDA A L'ENGROS I DETALL 

CAVES • VINS • LICORS 
E s c u d e l l e r s , 5, 7 i 9 
Te l . -Fax : 3 1 8 3 4 8 3 

0 8 0 0 2 B A R C E L O N A 

O b e r t d i s s a b t e s 

S J E C y T I V ' O 

Mucho mas que una 
Agencia de Viajes 

Avda. Príncep d'Astúries, 60 
Tel: (93) 217.70.02 - Fax: (93) 217.11.53 

e-inail:tuatua@ viajes-ejecutivo.es 

^•^BI^H^l 
^k^^^f l 
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mc^ 

I ART, 
1 MUSICA, 
1 BONES 

COPES 
1 i un lloc on 

trobar-te 
amb els 
amics 

Rec, 69 - 08003 Barcelona 
(Born) T. 319 5171 

http://www.tvc.es
http://www.barcelona.com
http://www.avui.es
http://www.elpais.es
http://www.elperiodico.es
http://www.vanguardia.es
http://www.catradio.es
http://www.efe.es
http://www.bcnet.upc.es/9bnet/9bnv
http://www.uab.es
http://www.ub.es
http://www.uoc.es
http://www.upc.es
http://www.upf.es
http://www.iqs.uri.es
http://www.bcn.es
http://www.gencat.es
http://www.diba.es
http://www.dgt.es
http://www.borsabcn.es
http://www.europa.eu.int
http://www.inem.es
http://www.tmb.net
http://www.ideria.com
http://www.fgc.catalunya.net
http://www.renfe.es
http://www.aena.es/ae/bcn/homepage.htm
http://http.//www.greenpeace.org/greenpeace.html
http://www.seker.es/munidas
http://www.bcn.es/tjussana/ampb/welcome.htm
http://www.pangea.org/org/intermon/index.html
http://www.pangea.org/org/juspau
http://www.pangea.org/psj
http://www.pangea.org
http://www.lxn
http://www.coac.es
http://www.comb.es
http://www.icab.es
http://www.scsinet.es/caatb
http://www.coub.es
http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es
http://wvw.bib.uab.es
http://www.diba.es/biblio.html
http://www.hotelsearch.com
http://www.barcelona-on-line.es/castella/restaura.ht
http://www.imgteam.com/t%3ecnj&d
http://www.tnet.es/infovia/vijoir/index.htm
http://www.barcelonet.com
http://www.infobama.es
http://www.bamanetro.com
http://www.gulliver.es/rt3mesa
http://www.macba.upf.es
http://www.eroticamuseum.com/
http://www.cccb.org
http://www.bcn.fjmiro.es
http://www.barcelonet.com/art
http://www
http://www
http://www
http://http.//www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://http.//www
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http://www
http://www
http://www
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gracianet.org
gracianet.org/soroll/welcome.html
uxis.com/sans/home.htm
bcnet.upc.es/9bnet/connect.htm
pangea.org/org/civic9barris
pangea.org/org/cgl
pangea.org/kasalvo
pangea.org/versol
pmpc.es
diba.es/iteatre
fcv.lxn.org/cast.htm
hspau.com/indexcat.html
angelfire.com/c1/TEMPSBCN
viajes-ejecutivo.es
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N- 44. gener-febrer 1997 
Temes: 
L'Ajuntament privatitza definitivament el 010. CHRISTIAN ANDREU 
Urgències: un malson quotidià. ESPERANZA ÀLVAREZ 
La Caixa "extorsiona" veïns de Les Corts. VIVINA DE ODÓN 
Un tribunal per jutjar periodistes. REDACCIÓ 
Annexions: una reflexió cent anys després. FRANCESC NADAL I PIQUÉ 
Les dones a la hiistòna de Barcelona. CARME SÀNCHEZ 
Opinió: 
El derecho de sonar. EDUARDO GALEANO 
L'opacitat de l'urbanisme. JOAN ÍVIARIA SOLER 

Dossier: 
Catalunya, ciutat; i Barcelona, capital 
Persones: 
Oriol Romaní. Antropòleg. EUGENIO MADUENO 
Lucky Guri. MARTA PLUJA 
Barris: 
A Ramon Albó no li agrada el seu nom 

l.ít VífU UVI 

CARRER 
N°50 
març de 1998 

LA CIUTAT DEL FUTUR 

BARCELONA 

/,« Veu del 

CARRER 
Sis anys 

50 números 

Un regal 
molt especial 

Que una publicació com la nostra arribi al 
número 50 és motiu d'alegria. Sis anys de 
treball i esforç valen la pena de celebrar. 
Diversos artistes han col·laborat fent les 
nostres peculiars espelmes: uns postals que 
reflecteixen la Barcelona del segle XXI. 
Cadascuna porta darrera una cançó o una 
poesia sobre la ciutat. 
Són autors de les postals (per ordre 
alfabètic): Amèrica Sànchez, Azagra/ 
Revuelta, Montse Cabo, Fer, Ferran 
Fernàndez, Rai Ferrer/Onomatopeya, Jordi 
Foix, Garrafa, José Ramon Gómez/Pilar 
Villuendas, Lluïsa Jover, Alfons López, 
Mariscal, Roc Parés i Manel Puyal. El dibuix 
de Cesc correspon a la portada del número 
28 de Carrer. També hi ha una postal amb la 
portada del número 26. 
Els lectors o lectores de La Veu del Carrer 
que no rebin aquest regal tant especial, el 
poden sol·licitar a la seva associació de 
veïns o a la Favb. N'hem editat 3.000 jocs, ja 
que les disponibilitats econòmiques no ens 
permeten una t i rada més gran. 
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N5 45. març-abril 1997 
Temes: 
Creix el rebuix a la incineradora. CARME S . PALMA 
La Barcelona de Pepe Carvalho. QUIM ARANDA 
Els okupes obren espais de llibertat. MARC ANDREU 
Són les aigües freàtiques un problema o una solució?. CHELO LOSADA 
Cal que neixin flors a cada instant. CARLES VALLS 

La "deseobiografía" de Maruja Torres. MARTA BACH 

Opinió: 
És cara la vivenda?. ANNA ALABART 

Dossier: 
La ciutat per a les nenes i els nens 
Persones: 
Maria Rosa Graells. AV d'Horta. CATHERINA AZON 

Raimon. MARC ANDREU 

Barris: 
Poblesec recorda la Guerra Civil; Sants-Montjuïc: històries de 
grans i petits que traspassen generacions 

CARRER 
é. 

W- 46. maig-juny 1997 
Temes: 
La sanitat pública en mans privades. CARME S . PALMA 
Barcelona comença a pedalejar. CARLES VALLS 
El buen tranvía de València. VICENTE TORRES CASTEJÓN 

Carrer Obradors, petit i estret. LORENA VAN DEN BERG I NÚRIA GONZALEZ 

La fi del treball digne. LAIA ALTARRIBA I ÀLEZ TISMINETZKY 

El primer tramvia de Barcelona. MARC ANDREU 
Parcs de peatge. REDACCIÓ 
Opinió: 
Preguntes sense contestador automàtic. ALFONS BARCELÓ 
Dossier: 
A voltes amb el transport urbà. CARME MIRALLES 

Persones; 
Kim Manresa. MARC ANDREU I DANI CODINA 

Victòria Lerroux. AV Vila Olímpica. CATHERINA AZON 
Barris: 
Roquetes, el barri de la participació 

Els barris davant la fi de segle 
xAssociacions de Veïns 

REDACCIÓ 

Per a aquest número especial de 
Carrer hem fet una enquesta ur
gent entre les associacions de ve
ïns. Hem rebut uns trenta faxos, 
que hem arrodonit amb algunes 
respostes per telèfon. A les acaba
lles del segle XX, quan celebrem, 
com associacions de veïns, els tren
ta anys, hem fet un repàs de quines 
són les seves prioritats davant del 
nou segle. 

L'objectiu era acostar-nos als 
objectius del moviment veïnal. Sa
bem que el 31 de desembre del 
1999 serà un fi d'any més. Al dia 
següent tot continuarà com el dia 
abans. Els canvis no els marca pas 
el calendari, sinó la feina quotidia
na, l'esforç de molts homes i do
nes. Ho sabem perquè és la nostra 
pròpia història, trenta anys de feina 
i lluita per les llibertats, per millorar 
les condicions de vida, per reduir 
les diferències i matisar les desi
gualtats. L'enquesta i la realitat ens 
han confirmat que el treball i la 
lluita continuen. 

^ Els nous temps... 

Sense oblidar aquestes reflexions, 
davant l'arribada del segle XXI els 
nostres desitjós es barregen amb les 
nostres preocupacions. L'AV Sant 
Andreu assenyala que "primer de 
tot cal que no perdem la cohesió de 
poble. Som un barri amb arrels de 
poble mil·lenari". Poblenou diu que 
"ha de mantenir la identitat seriosa
ment amenaçada de barri popular, 
treballador, associatiu i acollidor, on 
la gent es coneix i es relaciona". Les 
associacions de veïns entenen que 
la ciutat i el barri són llocs de relació 
i de trobada. L'AV Sagrada Família, 
en un contundent i curt missatge, diu 
"NO a la fam, la injustícia, la intole
rància i el racisme", desitja un futur 
immediat on abundin les actituds 
que "respectin els fets diferencials". 

Ja que vivim en una ciutat, en un 
temps on la pobresa i la marginació 
són el pa de cada dia de molts ho
mes i dones, l'AV Casc Antic creu 
prioritari que hi hagi "una assistència 
social suficient que acabi amb la 
marginació, i unes polítiques d'ocu
pació activa que siguin capaces de 
donar feina als que no en tenen". 

* ... i les noves propostes 

Davant la proposta de posar la 
presó a la serra de Collserola, l'AV 
Roquetes recull la proposta dels 
col·lectius ecologistes i veïnals 
plantejant com a prioritària la de
fensa de la serra, i per tant rebutja 

que el centre penitenciari s'hi 
ubiqui. Reclama que es faci un 
debat ciutadà sobre aquest tema. 

Davant la urgència, inexplica
ble, del tren d'alta velocitat, davant 
el projecte urbanístic de la Sagre-
ra-Sant Andreu, l'AV Baró de Vi
ver diu "que no s'han valorat les 
nostres al·legacions, ens aïllen, ens 
asfixien". L'AV la Sagrera opina, 
en la mateixa direcció, que "per un 
concepte de ciutat, per una visió de 
futur, és imprescindible cobrir les 
vies del tren. A més l'estació s'ha 
d'ubicar al costat del carrer 
Garcilaso per garantir l'harmonia 
del barri". 

* Els vells problemes 

Amb trenta anys de vida, i algunes 
de les reivindicacions en tenen deu 
o vint d'antiguitat. La majoria dels 
temes pendents fan referència a la 
planificació del sòl, de les barria
des. L'AV Diagonal Mar ens va 
enviar una sola línia, "que posin en 
marxa el PERI (pla especial de 
reforma interior) del barri!" Hi coin
cideixen una trentena de barris, 
que tenen aparcats o molt endarre
rits el seu PERI. El Carmel, Pros
peritat i Trinitat Nova diuen que 
"el futur del barri està vinculat al 
seu desenvolupament urbanístic". 
L'AV Casc Antic espera "que amb 
l'arribada del segle XXI s'acabi el 
PERI"; Roquetes diu que "no com
pleixen les promeses electorals", 
Torre Baró assegura que el barri 
es degrada dia a dia, i Baró de 
Viver afirma que, després de tret
ze anys, "només ens en queden 
dos perquè sigui una realitat". 

La defensa dels barris antics és 
una necessitat urgent, no tan sols 
de la Barcelona vella sinó que tam
bé la plantegen les associacions 
de veïns de Sarrià, Sant Andreu i 
el Clot-Camp de l'Arpa. Altres 
barris concreten actuacions i ve
lles aspiracions. Penitents-
Taxonera reivindica la Bòbila, una 
fàbrica de rajoles que contamina i 
està qualificada com equipament, 
zona verda i habitatges. Gran Via-

rútHtC9AS(o 

Els PERIS no han sigut prioritaris als barris 

Perú- Espronceda planteja l'ober
tura de la Diagonal, i el Centre 
Social de Sants demana la 
remodelació de Can Batlló, la rea
lització del projecte Bordeta i l'es
cola Barrufet al Vapor Vell, reivin
dicació que el Centre Social ja fa 
dos anys que planteja. L'AV Ramon 
Albó demana des de fa més de 
deu anys la modificació del PGM 
perquè amenaça amb enderrocar 
una part del barri. El barri veí de 
Torrelobeta persevera en els seus 
objectius pel "desmantellament de 
les cotxeres de Borbó, que són un 
focus de contaminació atmosfèri
ca i acústica". 

Moltes demandes ens han arribat 
dels barris afectats per l'aluminosi, 
però ja en vam parlar en el número 
anterior de Carrer. 

treinta aniversano 
ASOCIACIONESDEVECINOS 

Les associacions de veïns de l'estat espanyol celebrem aquest any el 
nostre trenta aniversari. Està prevista l'edició d'un llibre, una exposició 
conmemorativa i diversos debats sobre la marginalitat i dret a l'habitat
ge, la cultura, la participació ciutadana (a Barcelona) i la sanitat. 
El dissabte 27 de juny, a Madrid, un sopar de germanor reunirà a homes 
I dones que han treballat I treballen a les associacions de veïns. 

Els barris lluiten pel sòl, pam a 
pam, davant d'una realitat massa 
fàcil per a aquells que especulen a 
costa dels interessos generals. Ha 
estat una constant d'aquests dar
rers anys i, n'estem convençuts, 
ho serà dels temps futurs. No ac
ceptem que la ciutat la planifiquin 
il·legalment els clubs de futbol 
(requalificació de Sarrià, pel RC D 
Espanyol, hipoteca del parc metro
polità de Can Rigal, pel FC 
Barcelona) ni cap particular a be
nefici individual. 

Entre les reivindicacions que ja 
comencen a ser velles, els barris 
parten de l'objecció fiscal. Hi ha 53 
barris de Barcelona que estan en la 
guerra de l'aigua, que lluiten des 
de fa sis anys contra els impostos 
estranys i abusius en el rebut de 
l'aigua, i es pregunten, i demanen 
a les autoritats incompetents, si 
"arribarem a l'any 2000 sense tro
bar una sortida justa a la justa 
guerra de l'aigua". 

* Reivindicar mínims 

Entre els missatges que ens han 
fet arribar els veïns i veïnes dels 
barris de Barcelona, n'hi ha que 
plantegen temes que pensem que 
ja haurien d'estar més que obli
dats. L'AV Maresme continua rei
vindicant que asfaltin el carrer 
Puigcerdà. Verdum, al nord de la 
ciutat, dóna com a prioritari que 
l'ajuntament arregli els carrers, que 

GARRAFA 

netegi les escombraries i que tre
gui les rates del barri. No queden 
pas tan lluny aquells concursos 
d'anar a la cacera de rates de fa 
vint-i-tants anys. 

L'AV Avinguda de Chile plan
teja la neteja i la cura dels jardins. 
No és l'única associació que ho 
demana, perquè els temps són 
dolents per als jardins i les zones 
verdes. Una entitat ens diu que "hi 
ha jardins que són les cagadores 
dels gossos". 

Demanen les coses més senzi
lles, mínimes, els petits problemes 
que, en canvi, són importants per 
aconseguir una qualitat de vida dig
na. Des de Torre Baró ens diuen: 
"com és possible que Santiburcio 
estigui aixecant i tornant a asfaltar 
els carrers i les voreres si ja ho 
estaven, quan al nostre barri hi ha 
fang, merda i desurbanització?". 
Però ja ho havia dit, "asfaltaré tot 
allò que veuen molts ciutadans, 
perquè cada un és un vot. Els llocs 
on n'hi ha pocs, que s'aguantin". 

Darrerament algunes veus di
uen que "les AV s'han de dedicar a 
altres feines, perquè la pedra, els 
dèficits i els desequilibris s'han 
esgotat". Però en canvi la realitat 
s'encarrega de desmentir aques
tes afirmacions. Les necessitats 
són històriques, o les plantegen les 
noves situacions. L'AV del Clot 
ens diu "la gent gran augmenta en 
nombre i en necessitats. El barri 
necessita residències d'avis i apar-
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Temes: 
La ciutat és un anunci. ELIA HERRANZ 

Les dones fan ciutat. CARME S . PALMA 

Barcelona al còmic. CARLES VALLS 

La transició i el moviment veïnal. SÒNIA ISART 

Iniciativa popular contra la incineració. JOSEP MONER 
El projecte Bamamil: energia solar. ÀLEX RODERGAS I MARÍA INÉS AMOROSO 

Opinió: 
La Llei d'Associacions catalana. PEP MARTÍ 
L'urbanisme és cosa de tots. FERRAN NAVARRO 

Dossier: 
Ciutat eròtica 
Persones: 
Manuel Moscat. AV Barceloneta. CATHERINA AZON 

Maria Jaén. Escriptora. MARC ANDREU 

Barris: 
La Bordeta reclama ambulatori 
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taments assistits". I en el futur els 
pressupostos no podran defugir 
certes inversions perquè el per
centatge de població major de sei
xanta anys serà molt elevat. Porta, 
Prosperitat i Vallbona estan pen
dents que la Generalitat doni llum 
verda a la construcció d'un casal 
d'avis. L' AV Sarrià també posa 
aquesta necessitat com una priori
tat ai seu barri. 

* Dèficits i desequilibris 

Els desequilibris es concreten en 
necessitats. Hi ha molts barris que 
reclamen centres culturals i soci
als, com per exemple l'AV del Parc 
des del 1980. La Verneda ja veu 
l'antic cine Verneda com un futur 
centre i auditori, i la Guineueta 
posa com a primera reivindicació 
disposar d'un centre al barri. Pros
peritat reivindica una biblioteca de 
barri, com un reforçament educatiu 
en uns barris on el fracàs escolar fa 
estralls. Sarrià també planteja una 
biblioteca, i el barri de Porta diu 
que, per sobre de tot, necessiten 
un centre de dia. 

Dels barris ens arriba la defensa 
dels espais i les propostes per om
plir-los de contingut. També ens ar
riben les denúncies del perill que 
corre la ciutat si els equipaments són 
privats. L'AV Fort Pius repeteix que 
s'han de fer els equipaments previs
tos a l'illa FICHET: una escola públi
ca, un centre cívic, una guarderia 
pública i un geriàtric públic. 

També reivindiquen altres espais, 
com són els tallers dels Ferrocarrils 
Catalans a Sarrià, la reconversió de 
les casernes de Navas i Ramon 
Albó, i la recuperació de l'edifici de 
l'antiga escola Ramiro de Maeztu 
per part de l'AV del Turó de la Peira 
i Ramon Albó. 

* La sanitat, en perill 

La sanitat és el tema estrella per a 
una trentena d'associacions de ve
ïns de Barcelona, que estan 
treballantn conjuntament amb sindi
cats i col·lectius de treballadors de la 
sanitat en defensa de la sanitat pú
blica. Març i abril seran mesos de 
sensibilització i explicacions. Partici
paran en la manifestació unitària 
contra el medicamentazo i per es
tendre la lluita contra les llistes d'es
pera del servei d'urgències, en de
fensa dels especialistes, exigint la 
construcció dels caps reivindicats 
(Maresme, la Sagrera), i per la mi
llora del funcionament d'alguns dels 
centres existents, com assenyala 
l'AV Sant Andreu. 

La salut és un dret de tots i la 
igualtat davant del servei és fona
mental. Privatitzar ens allunya 
d'aquests objectius. 

* Millorar la mobilitat 

Les nombroses reclamacions ens 
recorden reivindicacions ben anti
gues. Demanen les estacions de 
metro que el 1996 va prometre el 

president de la Generalitat a Nou 
Barris, Zona Franca, el Carmel i 
Bon Pastor. Parlen del bitllet combi
nat pendent, ja que el que s'ha posat 
en funcionament sembla un desca
feïnat, o, com assenyala l'AV de la 
Verneda Alta, "la prioritat invertida a 
tot el barri, és a dir els 30 km/hora". 
Els barris comencen a plantejar-se 
plans de mobilitat global, perquè no 
es limitin a fer coses aïllades sinó 
que potenciïn el transport públic, com 
demana l'AV Prosperitat. El servei 
és deficient: la necessitat d'ampliar 
l'horari nocturn del metro i ampliar 
les línies de bus (AV Ramon Albó), 
en són la mostra. 

La mobilitat també té a veure amb 
l'espai. Els barris s'oposen al fet 
d'ampliar les voreres a costa del 
carril-bus (Turó de la Peira), sinó 
que demanen que es potenciïn els 
eixos de vianants (Sarrià, Sant 
Andreu, Casc Antic), i davant dels 
projectes nous diuen no a les vies 
ràpides: "Ens neguem rotundament 
a les vies ràpides de cinc carrils que 

• La lluita contra l'especulació continua 

• Els barris segueixen reivindicant centres socials i culturals 

es volen posar al pla Sant Andreu-la 
Sagrera" diu l'AV de la Sagrera. 

• El dret a l'habitatge 

El dret a l'habitatge està a la Consti
tució. Un habitatge digne no ha de 
ser un privilegi. No és pas cap casu
alitat que la FAVB doni suport activa
ment al moviment okupa. Després 
de 20 anys de democràcia no s'en
tén que a la nostra ciutat hi hagi 
80.000 pisos desocupats. Les priori
tats en aquest apartat són rellevants 
en els barris afectats per l'aluminosi, 
i sense ànim de ser injustos asse
nyalarem els barris de Maresme i de 
Trinitat Nova com els més 
desprotegits. És escandalós que 
l'aluminosi no hagi estat prioritzada 
per cap de les administracions. 

En aquests darrers anys la polí

tica de l'habitatge ha brillat per la 
seva absència. Ara s'anuncien al
guns projectes clarament insufici
ents i en alguns casos poc definits. 
Barris com la Sagrera, Verneda 
Alta i Poblenou, entre molts d'al
tres, reclamen la construcció d'ha
bitatges de titularitat pública i la 
rehabilitació pública d'habitatges 
per posar-los al mercat de lloguer. 
Estem molt lluny de fer realitat que 
l'habitatge sigui un dret social. 

* Medi ambient 

Poques prioritats dels barris abor
den el medi ambient. És significa
tiu. Ja hem esmentat l'AV d'Avin
guda de Chile. Es parla poc o 
gens de les energies alternatives, 
del residu mínim i del tractament 
dels residus, però hem d'avançar 

MIGUEL LOPEZ/ARXIU 

en aquest camí. El projecte 
Bamamil planteja l'ús de l'ener
gia solar. Estem lluitant per fer 
realitat la Iniciativa Legislativa 
Popular per modificar la llei de 
tractament de residus i prohibir la 
incineració de qualsevol tipus. 
Queda molt camí per fer. 

* La participació 

No n'hi ha prou amb el reglament de 
participació ciutadana. Es determi
nant el tarannà participatiu dels go
vernants. Ens expliquem: amb un 
reglament que permet parlar en els 
plens de districte en tots els punts de 
l'ordre del dia, la realitat és que la 
gran majoria dels regidors només 
permeten "pregar i preguntar", és a 
dir, només podem prendre la parau
la en el tom de "Precs i preguntes". 

MIGUEL LOPEZ/ARXIU 

L'AV de Sant Andreu és una de les 
que desitja uns "plenaris de Consell 
de Districte més oberts i participa
tius". L' AV Poblenou creu impor
tant "afavoriria participació ciutadana 
en tots aquells temes que afecten 
els barris". Ho diu una de les moltes 
associacions que té dificultat per re
bre la informació municipal. 

Algunes entitats, sobretot de Nou 
Barris, com AV Verdum manifesten 
que és prioritari que "el districte infor
mi les associacions de veïns". I no és 
casualitat que s'indiqui "les associa
cions de veïns", ja que resulta que 
s'està posant de moda la participa
ció virtual. Actes amb el regidor al 
capdavant, en la majoria dels casos 
amb les obres ja començades, on 
s'expliquen els projectes amb víde
os i diapositives en gran angular, 
que deformen la realitat (el darrer 
exemple, el de la zona verda a Pros
peritat). Amb aquests actes "d'agita
ció i propaganda" es cobreix l'expe
dient. Aquella participació que de
mana l'opinió als afectats abans de 
donar per bo un projecte, aquelles 
reunions amb plànols i tècnics dels 
veïns que s'assabentessin de què 
es volia fer, i en què s'afavorien els 
acords, s'està deixant de banda. 
Mestre de la informació virtual és 
Antoni Santiburcio. 

L' AV Carmel assenyala "que 
està preocupada per la poca partici
pació dels veïns a l'entitat". Impor
tant, el comentari: si valorem la par
ticipació a les administracions, hem 
de ser igual o més exigents amb la 
participació a les entitats. 

Davant del segle que ve, preocu
pa l'enorme endarreriment del pro
cés d'explicació de la Carta Munici
pal. S'ha de garantir que els veïns i 
veïnes puguin triar els seus conse
llers de districte i que Barcelona deixi 
de ser una de les poques ciutats que 
no reconeix el dret a veu en els plens 
de l'Ajuntament. Acaba el segle i la 
participació ciutadana continua sent 
una assignatura pendent. 
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H° 48. setembre-octubre 1997 
Temes: 
LatorredeCol lsero la; una vella de cinc anys. R. ARGEMÍI E.ÀLVAREZ 
Los desahucios son un gran negocio. L. VAN DEN BERG I N . GONZÀLEZ 
Velocity'97: queda molt per pedalar. CÉSAR AGUADO I XAVIER PALOS 

Canet, el carrer dels artesans. CARLES VALLS 
Cara i creu de la Carta Municipal 
Passeig per la Barcelona desallotjada. ÀLEX TISMINETZKY 
Opinió: 
No cremem, reciclem. Acció ECOLOGISTA 
Dossier: 
De la parella republicana al casament monàrquic 
Persones: 
Eugeni Pérez Sànchez. Lluitador drets dels disminuïts. ROSA M . PALÈNCIA 
Narciso Ximenez Rojas. AV Sud-Oest del Besòs. CATHERINA AZON 
Barris: 
Gràcia: l'escola Reina Violant reivindica espai educatiu; Nou 
Barris: no volem dues Collseroles 

CARRER 
N- 49. novembre-desembre 1997 
Temes: 
Collserola, a la presó. JOAN CREUS 

Adéu, Barçalles. JOSEP GUIXÀ 

Subastas, el gran negocio monopolístico. L. VAN DEN BERG I N. GONZÀLEZ 
Les televisions de districte afronten el canvi. MARTA PARDELL I JAIME J . RUBIO 

La plaça de la Virreina. CHRISTIAN ANDREU 

Cimal, un campament a la frontera. JORDI VILA 
Set llargs anys d'aluminosi 
Col·lectiu Ronda: 25 anys de serveis a la causa popular. MARC ANDREU 
Opinió: 
Las comunidades de vecinos. EDUARD MORENO 

El preu dels llibres. ISABEL FONOLL 
Dossier: 
Teatre als barris 
Persones: 
Manuel Martínez Martínez. AV Sant Marti de Provençals. CATHERINA AZON 
Núria Espert. MARC ANDREU 

JOSEP MASIP 

• Bona part de l'equip passat i present de La Veu del Carrer, a la seu de la Favb 

Periodistes de carrer 
Carrer 

MARC ANDREU 

Ara fa més de sis anys, l'octubre de 
1991, La Veu del Carrer naixia com 
una aposta de la Favb per contribuir 
a fer una ciutat més justa i equilibra
da, més solidària i participativa i, 
sobretot, per donar a conèixer la 
realitat dels seus barris. Eren temps 
d'eufòria olímpica que, segurament 
més que ara, condicionaven la infor
mació que tots els mitjans de comu
nicació oferien sobre la ciutat. Al 
cofoisme imperant que en certa 
manera encara perdura, se l'hi su
mava l'oblit informatiu de tot allò que 
passava als barris, fossin reivindica
cions, activitats associatives o ex
pressions diverses de la vida quoti
diana. És aquí, al carrer, en un buit 
infonnatiu que encara cal omplir, 
que la Favb va situar la seva revista. 

Es tractava de fer una publicació 
ciutadana que superés l'àmbit de 
l'entitat que l'editava. Calia, per tant, 
anar més enllà del butlletí intern i, en 
base a la rica però irregular experi
ència de la premsa de barris, fer una 
revista que pogués ser un referent a 
tota la ciutat. Es a dir, que fes sentir 
realment la veu del carrer: dels ve

ïns, de les entitats, dels professio
nals, dels intel.lectuals... Mitjançant 
les col·laboracions directes de tots 
aquests col·lectius; i a través de la 
tasca d'un ampli grup de periodistes, 
joves i veterans, que, més enllà del 
tòpic, sortissin al carrer a cercar la 
informació. Aquesta doble font de 
contacte amb la realitat -redactors i 
col·laboradors- ha donat personali
tat a la revista i n'ha configurat una 
peculiar estructura organitzativa, di
rigida per Andrés Naya, Roser 
Argemí i algun qualificat professio
nal del periodisme, com Ernest Alós, 
José Àngel Borlàn o Eugeni 
Maduefío, ajudats pergent més jove, 
com la Marta Pluja o el Marc Andreu. 

"La trucada que una associació 
de veïns feia a Carrer proposant una 
informació era similar a la que podia 
rebre un diari normal; és a dir, la 
meva relació amb les fonts veïnals 
tenia certa complicitat, però era molt 
professional". Aquesta afirmació 
d'Alós, avui redactor de El Periódico, 
resumeix perfectament l'esperit pe
riodístic de Carrer. "Molt poques ve
gades s'han publicat coses per im
peratiu legal de la Favb; el periodista 
sensibilitzat i professional, fos un 
jove de la redacció o un veterà col·la
borador, ha sigut sempre el fil de les 
informacions de Carrer", assegura 
Andrés Naya. 

Aquesta llibertat d'informació és 
el que més valoren els periodistes 
que s'han format a Carrer i que ara 
treballen en diferents mitjans o gabi
nets de comunicació de Catalunya. 
Fins i tot n'hi ha que han sigut corres
ponsals d'algun diari basc o caps de 
premsa d'algun partit polític. Carol 
Biosca, redactora de l'Avui, afirma 
que el seu pas per Carrer la va ajudar 
"a desenvolupar l'esperit crític i a 
aprendre a valorar i a destriar les 
informacions". "Cosa que no he po
gut aplicar sempre després perquè, 
quan treballes en un gran mitjà, t'ado
nes dels interessos creats", diu 
Biosca. La mateixa opinió té en Marc 
Pérez, redactor de COM Ràdio: "A 
Carrer em sentia molt més lliure, en 
treball personal i a nivell informatiu. 
No pas perquè ara em censurin, sinó 
perquè els periodistes, en funció d'on 
treballem, ens autocensurem". 

Pérez afirma que col·laborant per 
Carrer va aprendre a moure's pel 
seu compte, a espavilar-se, a treure 
temes i "a conèixer la ciutat". El mateix 
que diu Marta Pluja, directora de 
Ràdio Camprodon i redactora de 
Carrerdes del segon número: 'Treba
llant a Carrer he conegut la cara de 
Barcelona que mai s'ensenya". Tot 
un mèrit si tenim en compte que "la 
gent de comarques acostuma a viu
re la ciutat com un turista". 

En canvi, la mexicana Rosa Maria 
Palència, professora ajudant a la 
facultat de Ciències de Comunicació 
de la UAB, valora la seva tasca a 
Carrer des d'una altra perspectiva: 
"Li he de donar les gràcies, perquè 
em va permetre exercir el periodis
me després d'arribar del meu país; 
la revista sempre m'ha donat més 
del que jo li he aportaf. L'opinió 
segurament peca de modesta, però 
demostra el tarannà que es viu als 
consells de redacció. Unes reunions 
mensuals on, entre entrepans i cer
veses, es proposen i discuteixen els 
temes a tractar en cada número i, a 
més, es peta la xerrada sobre temes 
formatius i d'actualitat com no es fa 
a les facultats. Tant, que hi ha gent 
que prefereix l'escola de Carrer a la 
universitat, i altres que, al consell de 
redacció, han descobert que la seva 
vocació no era el periodisme, sinó la 
infermeria o la xarcuteria. 

Tothom coincideix en la "riquesa" 
d'aquests consells de redacció 
col·lectius, però també hi ha críti
ques pel seu caos i, de vegades, 
poca operativitat. És el preu que cal 
pagar per la singularitat organitza
tiva, que substitueix les jerarquies 
directives per un equip de gent diver
sa i moltes sinergies extemes. Mol
tes, però cap de partidista. 

"Només en dues ocasions hem 

patit insinuacions pecaminoses lleus 
per part de polítics, que ens propo
saven temes a canvi d'anuncis", ex
plica Andrés Naya. Però Carrer ha 
resistit sempre la temptació. Potser 
per això no hi ha passat cap campa
nya de publicitat institucional. I el fet 
que rebi subvencions del de
partament de Benestar Social des 
de la seva creació, i de l'Ajuntament 
després, no ha condicionat la seva 
línia. Com diu Ernest Alós, "sortir sub-
vencbnats pel Comas després que 
Santiburcio negués suport al projecte 
va ser un difícil equilibri, però s'ha 
sortejat bé el camp de mines". 

Ara, només li cal seguir avançant 
en autonomia financera via publici
tat per no dependre tant d'unes sub
vencions que, malgrat tot, els res
ponsables de Carrer "consideren le
gítimes sense haver de donar res a 
canvi". Això permetria profe-
ssionalitzar més la publicació i recu
perar la periodicitat mensual perdu
da. La resta de la saba que nodreix 
la publicació està assegurada pel 
voluntarisme d'uns joves periodistes 
que, al carrer, aprenen millor i amb 
més llibertat que a les facultats o als 
grans mitjans de comunicació, i pel 
compromís social d'uns altres perio
distes i professionals de tot tipus que 
no es volen callar tot el que volen dir 
de la seva ciutat. 
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La Barcelona del segle XXI 
Reflexió col·lectiva sobre la ciutat del futur. 
Diàlegs i entrevistes amb Oriol Bohigas, Jordi 
Borja, Manuel Vàzquez Montalbàn i Salvador 
Rueda. 
Escrits de Josep Fontana, Josep-Vicent Mar
qués, Manuel Delgado, Anna Alabart, Joan 
Costa, Mercè Tatger, Manuel J. Borja-Vilell i 
Josep Maria Artells. 
Articles periodístics d'Eugeni Maduefio, Josep 
Maria Huertas Claveria i Maria Eugènia Ibàfiez, 
juntament amb el treball habitual de joves 
periodistes, fotògrafs i il·lustradors. 
Com a regal d'aniversari es distribueixen una 
sèrie de 16 postals sobre la ciutat del futur 
fetes per col·laboradors gràfics habituals i amb 
poesies i cançons sobre Barcelona. 
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Gairebé set anys a la intempèrie 

JOSEP MARIA HUERTAS 

No és fàcil publicar una revista que 
visqui sempre del que passa al car
rer, i que així intenti fer honor al seu 
nonn, La Veu del Carrer, ni tampoc 
ho és arribar al número 50 nedant, 
en certa manera, contra corrent. La 
Federació d'Associacions de Veïns 
de Barcelona ja ho sabia, perquè 
entre el desembre del 1983 i el de
sembre del 1984-tot just un any-va 
publicar una altra revista, El 29, que 
ja responia a aquesta premissa. 

La Veu del Carrerwa néixer l'octu
bre del 1991, quan la Favb havia 
entrat en una etapa, l'actual, on ha
via redef init el seu caràcter de pepito 
grillo de l'Ajuntament i havia decidit 
cohesionar les restes del poderós 
moviment veïnal dels anys setanta. 
Una publicació dóna caràcter de 
pertinença a un col·lectiu i en aquests 
set anys La Veu del Carrer ha anat 
consolidant-se com a portaveu fede
ral i com a publicació rigorosa que 

ofereix una visió menys complaent 
de Barcelona que la que exhibeix 
l'Ajuntament. 

Les virtuts de la revista són evi
dents. Ha aconseguit un to periodís
tic professional i no amateur que 
s'ha d'agrair, ja que supera les bo
nes intencions del full veïnal. Ha 
procurat crear estats d'opinió sobre 
els problemes que afecten la ciutat 
més enllà de les qüestions quotidia
nes. Ha reunit al voltant de les seves 
planes les firmes d'aquells que te
nen coses a dir senzillament perquè 
les coneixen. Ha intentat oferir una 
presència física atractiva, tot i que de 
vegades han fallat els il·lustradors, 
potser perquè no s'han sabut buscar 
0 trobar. I, sobretot, s'ha mullat i ha 
dit el que havia de dir -per exemple, 
en el tema del camp de l'Espanyol-
encara que sabés que jugava la 
carta dels perdedors. 

Cal, però, pensar en el present i 
en el futur, i no fer-se petons al mirall 
de l'autosatisfacció, com la madras
tra de la Blancaneu. La Veu del 
CarrerXé, per descomptat, defectes 
i reptes. Entre els primers, un que he 
criticat a bastament. Ha de ser més 

JOSEP MASIP 

• La revista està present al carrer 

que la revista dels socis de les asso
ciacions. Ha de ser la revista de la 
ciutat. En primer lloc, perquè no n'hi 
ha cap altra. Segon, perquè molta 
gent a la qual podria interessar no 
saben com aconseguir-la. La xarxa 
de llibreries i quioscos inquiets és 
avui dia prou important perquè La 
Veu del Carrer hi tingui un lloc. De 

fet, no és cap novetat. La memòria 
és fràgil, però la seva antecessora. 
El29, es venia a 50 pessetes. Ara els 
temps han canviat i potser cal apujar 
el preu, no gaire, perquè sigui inte
ressant per al comerciant, per inqui
et que sigui, tenir-la al seu taulell. 

El repte és metropolità. Cal anar 
més lluny de Barcelona i crear un 

grup de corresponsals a les ciutats 
del voltant per anar plantejant pro
blemes que afecten Barcelona i la 
resta de barcelonès, i que ningú no 
s'ofengui. Perquè igual que cal de
fensar totes les identitats, des de 
baró de Viver a Sant Adrià de Besòs, 
cal adonar-se que la sanitat, el trans
port i qualsevol servei ja no es pot 
plantejar sense tenir en compte la 
realitat metropolitana. 

La Veu del Carrer ha de créixer. 
Ha de buscar els anunciants que li 
garanteixin la continuïtat, ha de mi
rar de viure sense les crosses de 
l'Administració - la qual cosa no vol 
dir que renunciï als ajuts que també 
són un dret- i ha d'aprofundir en la 
professionalitat que, per molt que 
costi veure-ho, en garantirà la inde
pendència. 

No deixeu mai de ser crítics i 
també autocrítics. Solament així la 
revista continuarà sent indispensa
ble per saber com és la Barcelona 
autèntica, la de cada dia. 

Tot el coratge del món en aquesta 
efemèride del número 50. 

Josep Maria Huertas és periodista 

Aportacions a una història plurai 
MARC ANDREU 

L'Ernest Alós, avui redactor de El 
Periódico, es va encarregar, l'octu
bre de 1991, de treure el primer 
número de Carrer amb l'aluminosi a 
la portada. "I sense número zero 
previ", com recorda molt bé. L'únic 
precedent eren la curta experiència 
d'El 29, a principis dels anys 80, i els 
dossiers del Favb Informa. "Corríem 
el perill de fer un butlletí intern que 
ningú es llegís", explica Alós. Per 
això bona part dels esforços del pri
mer any de Carrer van anar desti
nats a evitar caure en aquest error. 
"Fins al punt que, com a teràpia 
preventiva, al principi parlàvem poc 
de les activitats de les associacions 
de veïns", recorda Alós. 

El format diari de la revista tam
bé va ajudar a defugir la imatge del 
butlletí. Així ho creu Xec Febrer, el 
primer compaginador de Carrer, 
que va haver de conviure amb una 
improvisació que pot semblar en
dèmica en una publicació d'aques
tes característiques però que, des 
del punt de vista tecnològic, ha 
variat molt en pocs anys. "Treballà
vem amb galerades, tisores i la 
tècnica del recorta y pega", recor
da Febrer. "Picàvem els textos en 
Word Perfect i dibuixàvem les pà
gines a llapis, calculant les línies a 
ull", confirma l'Ernest Alós. La fei
na, després - i també ara, encara 
que menys- era retallar alguns ar

ticles, sobretot els que feien arribar 
advocats, economistes i tècnics 
municipals o veïnals. 

Quan, a partir de 1993, la Favb va 
disposar del seu propi equip infor
màtic d'autoedició. Carrer va anar 
perfeccionant el seu disseny i pro
cés de producció. Després de fer un 
número diccionari crític sobre la 
Barcelona de Maragall -alguns dels 
que hi van col·laborar ho van fer amb 
la condició que no aparegués el seu 
nom-, l'Ernest Alós va cedir el seu 
paper coordinador de la revista al 
José Àngel Borlàn que, curiosament, 
provenia del gabinet de premsa del 
Holding Olímpic. "El que no va can
viar, ni ha canviat encara, és el con
tingut i la línia crítica de la revista, 
cosa que cal agrair en els temps que 
corren", diu Borlàn. 

"De fet, una de les originalitats 
de Carrer ha sigut sempre que en 
trobaves exemplars als departa
ments de l'Ajuntament, perquè als 
despatxos municipals volien saber, 
si més no, qui sortia cada número 
al cuarto fosc", afegeix Borlàn. Un 
nom de secció, el cuarto fosc, que 
va néixer amb polèmica filològica a 
la redacció. Gairebé l 'única 
d'aquesta mena que hi ha hagut, 
perquè el compromís de combinar 
a Carrer el català (75%) i el castellà 
(25%) mai no ha necessitat calcu
ladora. Com a molt, alguna traduc
ció que els autors han vist correcte. 

Després de l'Ernest i el Borlàn, el 
suport professional consagrat i di
recte a Carrer va arribar de la mà del 
periodista Eugeni Maduefio i del com
paginador Joan Carles Magrans, 
pare de la maqueta actual de la 
revista. Magrans va donar persona

litat a cada secció i va convèncer els 
redactors que calia escriure menys 
si es volia esponjar la lectura i desta
car les fotografies. Malgrat tot, Xec 
Febrer creu que, així com el contin
gut de Carrer sempre s'ha tingut 
claríssim, "la qualitat del material 

gràfic, impressió i acabats ha estat 
més aviat irregular". No obstant, i 
amb perspectiva, l'Ernest Alós afir
ma que "hi ha diaris de capitals de 
província de 150.000 habitants que, 
gràficament i en tots els sentits, són 
més matussers que Carrer". 

JOSEP MASIP 

• Ernest Alós, José Àngel Borlàn, Xec Febrer I Joan Carles Magrans 
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^^Okupar és satisfer una 
necessitat d^habitatge amb 
la voluntat de viure d'una 
altra manera'^ 

is i les okupes són un moviment urbà. Però 
sobretot, persones inquietes, joves i no tan 
joves. I prou. Aquesta és l'única definició 
que admeten l'Albert i el Guillem, dos 
joves de 23 anys de Sants que, si la policia 
no els ha desallotjat encara, viuen entre 
una emblemàtica fàbrica okupada 
d'Hostafrancs -la Hamsa- i un actiu 
centre social autogestionat del can-er dels 
Jocs Florals -Can Vies-, on ens reben. 

Realitat, utopia, futur urbà? Tothom els 
estudia, els classifica i els vol entendre. 
Les administracions púbKques i els poders 
establerts, inclosos els mitjans de 
comunicació, per mirar de controlar-los. I 
els intel·lectuals i polítics d'esquerres, per 
veure si troben en aquest moviment les 
noves palanques de canvi social que ells, 
després de vendre o malbaratar les de 
sempre, són incapaços d'imaginar. 

Però el moviment okupa no vol que el 
defineixin, Potser per això, i per evitar la 
repressió, okupes com l'Albert i el Guillem 
es neguen a parlar en nom d'un col·lectiu 
molt heterogeni i ni tan sols són ella, sinó 
els seus noms artístics. 

"La secretaria general de Joventut de la 
Generalitat ha estat treballant durant un 
llarg any en t'anàlisi i debat d'aquesta 
realitat, recopilant informació, recollint el 
parer d'entitats ciutadanes, institucions i 
experts, i arribant a la conclusió que 
l'okupa és un moviment complex, que no 
es pot tractar superficialment, en que es 
barregen la crítica al model de societat 
imperant i les propostes culturals 

alternatives amb situacions de necessitat 
personal". Ho escrivia el secretari general 
de Joventut, Jordi Serra, a VAvui. Mentre 
ho llegeixen, l'Albert i el Guillem 
somriuen i critiquen "les actituds més 
aviat policials d'un personatge que prové 
dels Mossos d'Esquadra". 

"Es veu que han parlat amb tothom, 
fins i tot amb els Franciscanes 
Universales, menys amb nosaltres", diu 
sorneguerament l'Albert. "Ens volen 
entendre per enquadrar-nos i controlar-
nos, però com que no ho aconsegueixen, 
ens tradueixen al seu llenguatge de xifres, 
purament reduccionista", aclareix el 
Guillem. "No té cap sentit que ens vulguin 
definir, perquè som un conjunt de 
reivindicacions i grups de gent molt 
diversa, de moltes ideologies", expliquen 
els okupes. Ni tan sols accepten la poètica 
definició d'una periodista -Libertalia—, 
"perquè també n'hi ha d'altres". 

Aquesta pluralitat, de persones i 
arguments, tampoc l'encaixen els 
ajuntaments progressistes de la gran 
ciutat que, en els darrers anys, han vist 
créixer com bolets les cases okupades. 
(Menys, però, de les que hi ha desocupades 
incubant l'ou de l'especulació). D'entrada, 
els responsables municipals no volien 
assumir cap de les dues principals 
reivindicacions del moviment okupa: 
l'habitatge i l'autogestió d'una cultura 
alternativa. "Només tenen voluntat de 
diàleg de cara a la galeria", acusen els 
okupes. I posen exemples: "Si l'alcalde de 

L'Hospitalet hagués volgut negociar no 
hagués tret La Vakería del catàleg històric-
aquitectònic"; "I si Joan Clos o Pere Alcober 
estiguessin realment per despenaÜtzar 
l'okupació, no ens farien fora dels seus locals 
abandonats per la via penal ni trobaríem 
notes als expedients judicials on consta que 
TAjuntament telefona els jutges demanant 
desallotjaments immediats". 

En canvi, ara que el Col·legi d'Advocats i 
alguns jutges comencen a dir que cal resoldre 
la col.Ksió entre dos drets constitucionals -el 
de la propietat privada i el de gaudir d'una 
vivenda digna i adequada-, el poder local 
segurament s'esmunyirà oferint la gestió 
d'alguns centres cullTirals al moviment 
okupa, després d'assumir que "la seva 
poKtica de casals de joves ha fi^cassat 
estrepitosament". És la profecia del Guillem i 
l'Albert, que desconfien "del perillós 
llenguatge dels pohtics", reftisen comparar el 
seu moviment amb el d'altres països i diuen 
que només es plantejaran el diàleg "si es 
despenalitza l'okupació abans de l'any 2000". 
En cas contrari, Tespiral pot ser 
comphcadíssima, perquè tots acabarem a la 
presó". 

A les cases del okupes, a part d'^intentar 
no reproduir les actituds autoritàries i 
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masclistes que imperen a la societat", i si la 
policia ho permet, es con\iu igual que a 
qualsevol casa. Sols, en parella, en famíha, 
en grup... És a dir, que els oltupes també 
mengen i fi^guen plats. Per això l'Albert i 
el Guillem defugen els estereotips 
periodístics i rebutgen teoritzar sobre la 
coLlísió de drets. "L'okupació és una 
cosa molt més senzilla que tot això: és 
satisfer una necessitat d'habitatge 
amb la voluntat de viure d'una altra 
manera", i*esmneix en Guillem. I 
sense dir a ningú com ha de viure. 
"No volem vendi-e cap moto a la 
societat, ni cap nova estructura 
que la faci funcional* milloí- l'únic 
que ü aportem és una ètica que 
posa el valor d'ús social per 
damunt del valor de can^à". 
Pels temps que corren, deu 
n'hi do! 

AUí on són -70 cases 
okupades i 10 centres 
socials autogestionats a 
Barcelona ciutat, més els 
de l'àrea metropolitana-, 

fan tota mena d'activitats i 
ofereixen 
l'espai que 
han 
rehabilitat a 
tots els veïns 
del barrí. "A 
Sants, no 
conec ningú 
que no 
conegui algú 
d'enti-e 10 i 19 
anys que no 
hagi passat 
per la Hamsa; 
ni tan sols la 
fiUadel 
regidor", diu 
el Guillem. 
S'organitzen 
en assemblea, 
"sense cap de 
família", cosa 
que requereix 

"molta confiança mútua" i alguna línia 
telefònica mòbü degudament okupada. 

Com a col·lectiu, el seu ritme de 
funcionament ttambé algunes respostes 
violentes) el maixjuen més la policia i els 
jutges que no pas ells mateixos. Això sí, 
saben donar cops d'efecte mediàtics. 
"Utilitzem la premsa el mínim que es deixa 
utihtzai-, com els jutges progrés, només per 
instint de supervivència", explica l'Albert. 
Ens fa saber, per exemple, el que ningú no 
ha pubhcat: que les dues companyies 
d'antidisturbis vingudes de Madiid i 
València per desaUotjar La Vakería i La 
Morada a pilmers de febrer van allotjar-se 
15 dies a pensió completa en un hotel de 
quatre estrelles de Castelldefels. Són 
paradoxes que, malgrat que el nou Codi 
Penal tracti els okupes com a delinqüents, 
estant fent augmentar *1a quantitat de gent 
que té ganes d'okupar". 

El Guillem admet que se n'estant sortint: 
"Hem aconseguit ampliai" la simpatia social 
cap al nostre moviment. Ara, que això es 
tradueixi en un canvi de la situació legal..." 
És el que demanaran en manifestació el 21 
de març (plaça Univeraitat, 17.00 hores). 

Mentrestant, els okupes esperen que 
arribi la pi"iniavera. 


