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Badal. Brasil i Bordeta 
93 491 05 49 

Baix Guinardó 
93 436 81 80 

Barceloneta 
93 221 72 44 

Baró de Viver 
93 311 41 93 

Bon Pastor 
93 346 46 18 

Camp d'en Grassot 
93 457 01 30 

Camp Nou 
93 440 21 75 

Can Baró 
93 285 12 96 

Can Caral leu 
93 280 07 24 

Can Peguera 
93 357 13 33 

Can Rectoret 
93 205 04 87 

Carmel 
93 357 57 48 

Casc Antic 
93 319 75 65 

Cera 
93 329 48 53 

Ciutat Meridiana 
93 276 30 94 

Clot-Camp de l'Arpa 
93 232 46 10 

Clota 

93 357 72 59 

Coll-Vallcarca 
93 284 23 12 

Congrés 
93 340 70 12 

Coor. Casc Antic 
93 310 53 33 

Diagonal Mar 
93 307 91 20 

Diagonal-Glòries 
93 300 62 88 

Dreta Eixample 
93 265 87 63 

Esquerra Eixample 
93 453 28 79 

Font d'en Fargues 
93 420 40 66 

Font Guat l la-Magòria 
93 424 85 06 

Font del Mont 
93 406 93 27 

Fort Pienc 
93 231 11 46 

Galvany 
93 412 76 00 

Gòtic 
93 315 18 20 

Gràcia 
93 217 60 88 

Gràcia Nord-Val lcarca 
93 211 26 27 

Gran Via 
93 454 51 97 

G. Via-Perú-Espronceda 

93 308 77 34 

Guineueta 
93 428 46 23 

Horta 
93 420 90 06 

Hostafrancs 
93 426 91 66 

Joan Maragall 
93 347 73 10 

La França 
93 325 08 93 

La Palmera 
93 305 37 05 

La Pau 
93 313 28 99 

Les Corts 
93 330 74 36 

Maresme 
93 266 18 56 

Meridiano-Cero 
93 274 02 72 

Mont d'Orsà-Vallvidrera 
93 406 84 53 

Montbau 
93 428 29 34 

Navas 
93 340 62 49 

Ntra. Sra. de la Salut 
93 204 86 04 

Ntra. Sra. del Port 
93 431 30 16 

Nou de la Rambla 
93 441 01 83 

Paraguai-Perú 

93 278 06 93 
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Parc 
93 221 04 87 

Parc de l 'Escorxador 
93 325 00 44 

Parc la Vall d'Hebron 
93 428 68 66 

Penitents-Taxonera 
93 420 20 97 

Poblenou 
93 266 44 41 

Poble Sec 
93 441 36 65 

Polvorí 
93 432 36 42 

Porta 
93 359 44 60 

Prosperitat 
93 276 30 15 

Provençals Verneda 
93 307 46 95 

Racó de les Corts 
93 440 48 50 

Rambla, Amics de la 
93 317 29 40 

Rambla de la Bordeta 
93 431 25 44 

Raval 
93 441 77 21 

Roquetes 
93 359 65 72 

Ronda Sant Antoni 
93 442 24 12 

Ronda Sant Pere 
93 317 31 39 

Sagrada Família 
93 246 53 19 

Sagrera 
93 408 13 34 

Sant Andreu 
93 93 345 96 98 

Sant Antoni 
93 423 93 54 

Sant Cristòfol 
93 432 34 71 

Sant Genis 
93 417 03 67 

Sant Gervasi 
93 211 81 65 

Sant Mart i Provençals 
93 314 17 04 

Sant Ramon Nonat 
93 440 10 11 

Sants 
93 331 10 07 

Sarrià 
93 204 90 58 

Sudoest del Besòs 
93 278 18 62 

Tallers. Gravina Jovellanos i PI Castella 
93 317 38 39 

Taula del Raval 
93 442 46 68 

Torre Baró 
93 276 09 48 

Torre Llobeta 
93 429 07 06 

Tres Torres 

93 205 77 89 

Triangle de Sants 
93 431 75 45 

Trinitat Nova 
93 353 88 44 

Trinitat Vella 
93 274 19 58 

Turó de la Peira 
93 358 06 95 

Unió-M Bartiera-Sta Margaraja-Peneditles 
93317 16 11 

Vallbona 
93 354 89 82 

Verdum 
93 276 02 30 

Verneda Alta 
93 314 58 13 

Via Trajana 
93 313 61 68 

Xile 
93 440 85 08 

Zona Sud Sant Andreu 
93 346 72 03 

Zona Universitària 
93 401 77 43 
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CARTES 
DELS 

LECTORS 

L'Ajun tament de Barce lona es disposa a dona r 
l lum ve rda a la construcció de g ra tace l s a la 
nos t r a c iu ta t i, amb l 'excusa del F ò r u m 2004, a 
t r e n c a r el model u rban í s t i c p e n s a t per Ildefons 
Cerdà . La p r e m s a informa que hi ha u n a p r i m e r a 
l l i s ta de vui t edificis " s ingu la r s" (com se'ls 
anomenava d u r a n t el porciolisme) que t i n d r a n 
en t r e 20 i 34 p l an t e s d 'a lçada, enca ra que no 
podran s u p e r a r els 152 m e t r e s de l 'Hotel Ars . La 
proliferació d ' aques tes edificacions posa en peri l l 
la i d e n t i t a t de Barce lona com a c iu t a t ober ta i 
m e d i t e r r à n i a . F ins i tot el propi a lcalde, ufanós 
d 'una m o d e r n i t a t mal en tesa , ha gosat dec la ra r 
que "es p e r d r à la s e r e n i t a t de la c iu ta t 
d i s senyada per Cerdà" . 

P a r a l · l e l a m e n t a tot això, i en f lagran t 
contradicció, el ma te ix A j u n t a m e n t e s t à i nve r t i n t 
u n a g r an q u a n t i t a t de mil ions per ender roca r 
t r e s p l an t e s de l'edifici Novíss im de la plaça S a n t 
Miquel , to t a r g u m e n t a n t que l 'a lçada que se li va 
donar en època f r anqu i s t a és excessiva i t r enca 
l 'hori tzó de la c iu ta t . En què quedem, doncs? És 
que potser aques t s nous g ra tace l s s e ran 
invis ibles i no a fec ta ran el pa i sa tge u rbà? 

Amb tot , el que més preocupa és que l'iis que 
t i n d r a n aques t s nous edificis (hotels , pisos d 'a l t 
e s t a n d i n g i seu d 'empreses pr ivades) no respon a 
les necess i t a t s més u r g e n t s dels c i u t a d a n s i 
c i u t adanes de Barce lona . Es prou signif icat iu 
que els b a r r i s on s 'ub icaran a lguns d'ells —el 
Poblenou del 22@, el Besòs del Fò rum 2004, la 
Sag re r a de l'A VE i la Barce lone ta del nou p o r t -
fa t e m p s que rec lamen , a t r avés de p la ta formes 
ve ïna ls , p l ans d ' equ ipamen t s i h a b i t a t g e s socials 
sense que de momen t hag in r e b u t cap r e spos ta 
posi t iva. 

És ev ident que a la nos t r a c iu t a t queda j a molt 
poc sòl l l iure i que a lguns pensen que ha a r r i b a t 
el momen t d 'especular per les a lçades . I és que, 
en r ea l i t a t , aques t s g ra t ace l s a m a g u e n 
operacions especula t ives pu re s i du re s . Tal com 
es va dir en la p resen tac ió del Fò rum Veïnal , 
Barce lona suped i t a les seves ac tuac ions als 
in t e ressos de la in ic ia t iva p r ivada , h ipo tecan t 
d ' aques t a m a n e r a el model de c iu ta t . No ens ve 
de nou, però no per això a q u e s t a a m e n a ç a deixa 
de p reocupar -nos . Sobretot als qui seguim cre ien t 
que a s s a l t a r els cels és t a sca d 'utòpics , no pas 
d 'especuladors . 

Els miro amb interès 
Feia temps que volia trametre-us una 
felicitació. Acabo de rebre el n- 63, i és 
de les poques coses que, quan arriben 
al despatx, amb miro amb interès. Els 
guardo en un arxivador, perquè penso 
que també escriuen la història de la 
ciutat. Amb aquestes ratlles, intento 
així esmenar una mica aquesta època 
en que sempre és fàcil criticar, i no dir 
quan a un l'interessa alguna cosa. Al 
darrere, hi ha gent i feina. 

El mail, a més a més, em facilita no 
refugiar-me en la mandra. A veure 
quan munteu una web... 

Pere M̂  Comas i Miralles 

EL ROTO 

Ha mort Amadeu Estrany 
Vivia al barri de la Guineueta, a Nou 
Barris. Era el president de l'associació 
de veïns des de feia una quants anys. 
Lluitador incansable, portava molts 
anys treballant. La urbanització del 
passeig Valldaura, la guerra de l'aigua 
i la lluita per uns habitatges dignes han 
estat les seves darreres lluites. Fins 
poc abans de rTX)rír assistia a les 
reunions del seu barri i de la Coordina
dora del districte. La seva mort ha estat 
mollt sentida pels veïns i entitats de 
Nou Barris. El vam acomiadar en una 
entranyable cerimònia a (Dollserola. 

Coordinadora AAVV Nou Barris 

Felicitacions 
Penso que és molt positiu que la Favb disposi d'una Web on hi hagi el llistat de 
les associacions de veïns de Barcelona. També crec que és una bona idea 
col.locar webs sobre la comunitat veïnal que estaven disperses. Només felicitar-
vos i desiflar-vos sort. 

Pere Garcia, Les Corts 

El proper Carrer el podreu recollir als punts de distribució el 
proper mes de desembre. 

UN NOU CARRER A INTERNET: www.lafavb.com 

mailto:favb@emehac.com
http://www.lafavb.com
http://www.lafavb.com
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El Dia sin Coches y una encuesta al revés 

MARIA EUGÈNIA IBÀNEZ 

La encuesta realizada por la Autoridad del 
Transporte Metropolitano (ATM) el 22 de 
septiembre pasado concluye que el 83% de 
los ciudadanos consultados estaban "total-
mente de acuerdo" con la convocatòria de la 
jornada del Dia sin Coches. Otro 12% esta
ban "bastante de acuerdo" y solo un 4% se 
mostraron o contrarios o indiferentes a la 
convocatòria. Seria absurdo deducir que es 
95% de los usuarios que aceptan una jorna
da simbòlica estan dispuestos a abandonar 
su coche particular para lanzarse apasiona-
dos a las escaleras del metro o las 
canceladoras del autobús. Però no es utópi-
co, ni mucho menos, deducir que una parte 
importante sí utilizaría con mayorfrecuencia 
el transporte publico en sus desplazamien-
tos si se le diera facilidades para hacerlo. 

Hay mas elementos en la citada encuesta 
que deben analizarse mas allà de las pecu-
liaridades de un dia. Se senala en las con-
clusiones de esa consulta que la respuesta 
de los ciudadanos a la convocatòria fue 
inferior a la del afio pasado y que, en gene
ral, los ciudadanos que dejaron sus coches 
se dirigieron mas al ferrocarril y al metro que 
a los autobuses, cuyo uso tuvo un incremen
to cero. Es decir, la respuesta de los vecinos 
de Barcelona y su entomo metropolitano fue 
coherente con la realidad porque, por mu
cho simbolismo que tuviera el Dia sin Co
ches, el ciudadano no puede inventarse ni 
metros ni buses ni trenes. Así pues, el veci-
no de Barcelona ciudad usó un poco mas el 
transporte publico no porque esté mas sen-
sibilizado, sinó porque tiene mas facilidades 
para hacerlo. El ciudadano de los munici-
pios del entomo, por su parte, abundo en el 
uso de su coche privado porque en el creci-
miento del àrea metropolitana solo ha pri-
mado la carretera, sin carriles-bus, por su-
puesto, y las casas adosadas. Las adminis-
traciones, autonómicas y municipales, no se 
plantearon con la antelaclón suficiente que 
una casa implica una familia y una família 
una movilidad. Extrano modelo de creci-
miento el de este pais donde el transporte 
publico solo se ha utilizado, hasta ahora, 
como tema en enfrentamiento politico y 
donde las soluciones llegan tarda y, iógi-
camente mal, a un territorio ya estructura-
do, sin reservas y con un lastre de inversio-

DANI CODINA 

El pasado 22 de setiembre las bicicletas invadieron, únicamente en algunos puntos de la ciudad, el espaclo de los coches 

nes que los presupuestos públicos no es
tan dispuestos a asumir. 

Però el dia 22 fue el Dia sin Coches y las 
administraciones, autonòmica y locales, 
lograron tranquilizar su conciencia para 
otros diez meses, por lo menos. Porque en 
los pecados de omisión los actos simbòli-
cos, cuanto màs espectaculares mejor, 
sirven para eso, para tranquilizar concien-
cias. i,Qué queda de aquel dia? En Barce
lona, 7 kilómetros minifundistas de nuevo 
carril-bus repartidos en 18 pequefios tra-
mos y una encuesta. Por lo que respecta al 
carril-bus, seria conveniente que la Guar
dia Urbana se diera una vueltecita de vez 
en cuando para evitar, en alguno de esos 

tramos, el bochornoso espectàculo de un 
carril-bus con la cinta inaugural recién Cor
tada y totalmente ocupado por turismos y 
vehiculos de carga y descarga. 

Por lo que respecta a la encuesta, yo 
planteo una modalidad diferente para la edi-
ción 2001 del Dia sin Coches. Mi propuesta 
es que el cuestionario lo redacten los pro-
pios usuarios del transporte publico y que 
sean los responsables politicos de metros, 
buses y ferrocarril quienes respondan. Un 
modelo de preguntas podria ser el siguiente: 
i Porque el trazado ferroviario de Catalunya 
no ha crecido en los últimos 25 atios? i Por 
qué casi el 25% de los autobuses de Barce
lona tienen un tiempo de espera superior a 

los 20 minutos? iPor qué se han ampliado 
los carriles de la A-19 y no ha crecido el 
transporte colectivo paralelo a Su trazado? 
6Por qué el metro de Barcelona tiene un 
horario nocturno tan corto, vergonzosamen-
te único en Europa? ^Por qué no se ha 
aprobado aún la dotación econòmica del 
Plan Director de lnfraestructuras(PDI)?6Por 
qué aceptarà el Ayuntamiento de Barcelona 
el túnel de Horta a sabiendas de que su 
construcción va a ser un incentivo para el 
uso del coche privado? 

Hay muchas màs preguntas posibles, però 
tenemos un afio para formularlas. 

Maria Eugènia Ibànez es periodista. 

El dia després 
• Catorze entitats ciutadanes exigeixen que 
quedin com a fixes algunes de les mesures 
que es van portar a terme el passat 22 de 

setembre durant unes hores amb motiu del 
"Dia Sense Cotxes". Aquest és el decàleg 
que la Favb va fer públic per al "Dia després" 

• Un passeig de Gràcia d'ús peatonal seria ideal més d'un dia l'any 

amb propostes i mesures concretes per de
fensar una mobilitat sostenible durant tot 
l'any. 

• Defensa del transport públic 

1. La Generalitat ha de concretar en el 
proper Consell d'Administració de l'Autoritat 
de Transport Metropolità, el finançament del 
Pla d'Infraestructures (Pla de Metros) 

2. És imprescindible millorar el Transport 
Públic de superfície, garantint uns temps d'es
pera que no superin els deu minuts 

3. El bitllet combinat (integració tarifària) ha 
de permetre anar de casa a la feina per un 
import similar al d'un bitllet 

4. Ampliació de l'horari nocturn del metro 
(els dies feiners de 5 a 1 h. de la matinada I els 
caps de setmana de 5 a 2h. de la matinada) 

5. Incrementar el ritme de supressió de 
barreres arquitectòniques en el Transport Pú
blic 

• Pacificació del trànsit 

6. Crear una "superilla" de moderació 
DANi CODINA del trànsit a l'entorn de l'Hospital Clínic, 

zona on la contaminació acústica arriba a 

nivells altíssims 
7. Limitar el trànsit dels dos sentits de Les 

Rambles al Transport Públic i als residents 
8. Actuar de manera decidida sobre la 

indisciplina viària, que a la nostra ciutat ha 
augmentat considerablement 

• Defensa del vianant 

9. Concretar un pla d'actuació que modi
fiqui els temps de pas dels semàfors, que en 
l'actualitat estan clarament decantats a fa
vor del cotxe 

10. Davant l'augment dels sinistres, actu
ació durant aquest any en aquells punts que 
resulten més perillosos 

• Coherència de projectes 

Considerem que s'ha de ser coherent 
amb l'esperit del Dia Sense Cotxes que 
defensa una mobilitat sostenible: 

• No ha de construir-se per al cotxe privat 
el Túnel d'Horta 

• El tramvia Baix Llobregat-Besòs ha de 
construir-se per la superfície. Rebutgem que 
es doni prioritat al cotxe en el tram Francesc 
Macià-PI. Les Glòries 
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Carta Eurooea dels Drets dels Vianants 
REDACCIÓ 

1. El vianant té dret a viure en un 
ambient sa i a gaudir lliurement de 
l'espai públic en les condicions de 
seguretat adequades per a la seva 
salut física i psicològica. 

2. El vianant té dret a viure en 
centres urbans o rurals organitzats 
a la mesura de les persones i no 
dels cotxes. 

3. Els nens i nenes, la gent gran 
i les persones discapacitades te
nen dret a que la ciutat constitueixi 
un espai de socialització i no d'em
pitjorament de la seva situació de 
debilitat. 

4. Les persones discapacitades 
tenen dret a que es prenguin me
sures específiques que els perme
tin tota mobilitat possible, com la 
demolició de les barreres arquitec
tòniques i el condicionament dels 
mitjans públics de transport. 

5. Qualsevol vianant té dret a 
que se li reservin zones urbanes el 
més àmplies possible, que no si
guin meres "illes de vianants", sinó 
que s'insertin coherentment en l'or
ganització general de la ciutat. 

6. Tot vianant té dret, en particu
lar: 

a) al respecte de les normes 
relatives a les emissions i acústi
ques dels vehicles de motor consi
derades científicament com a 
soportables 

b) a la implantació generalitza
da en el transport públic de vehi
cles que no siguin font de contami-

Els vianants es troben cada dia amb una cursa d'obstacies 

nació atmosfèrica o acústica 
c) a la creació de "pulmons 

verds", inclús mitjançant obres de 
repoblació forestal urbana 

d) a la limitació de la velocitat 
mitjançant una reforma estructural 
dels carrers, encreuaments (per 
exemple amb ajuda d'illetes), de 

manera que els automobilistes rec
tifiquin la velocitat i es garanteixi el 
trànsit de vianants i bicicletes 

e) a la prohibició de difondre 
missatges publicitaris que fomen
tin l'ús equivocat i perillós de l'auto
mòbil 

f) a sistemes eficaços de senya

lització concebuts també per a 
aquelles persones que estan pri
vades del sentit de la vista o l'oïda 

g) a mesures específiques que 
permetin aturar-se, accedir i recór
rer carrers i voreres (per exemple: 
pavimentació antilliscant, rampes 
que permetin superar el desnivell 

amb el pla del carrer, adequació de 
les dimensions que ha de tenir un 
carrer, mesures especials durant 
mentre durin les feines de cons
trucció, protecció contra el trànsit 
automobilístic mitjançant elements 
urbans, creació de punts d'aturada 
i descans, passos subterranis i 
ponts que facilitin creuar carrers) 

h) a la introducció d'un sistema 
de responsabilitat objectiva o de 
risc de manera que aquella perso
na que sigui responsable de la cre
ació d'un risc assumeixi les conse
qüències financeres (com, per 
exemple a França des de 1985) 

7. Tot vianant té dret a una mo
bilitat completa i lliure que es pot 
realitzar mitjançant l'ús integrat dels 
mitjans de transport. En particular 
té dret: 

a) a un servei de transports pú
blics articulat i degudament equi
pat per respondre a les exigències 
de tota la ciutadania hàbil o 
discapacitada 

b) a la implantació de carrils per 
a bicicletes en tot casc urbà 

c) a la disposició d'àrees d'apar
cament que no incideixin en la 
mobilitat dels vianants i en la pos
sibilitat de gaudir dels valors arqui
tectònics 

8. Tot l'Estat ha de procurar que 
el públic rebi tota la informació ne
cessària sobre els drets dels via
nants a través dels canals més 
idonis i a partir dels primers nivells 
d'ensenyament escolar. 

Campanya en defensa del bus 
REDACCIÓ 

L'Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (APTP), aprofitant l'avinentesa de la reper
cussió del Dia sense cotxes, ha engegat una 
campanya que pretén protegir el transport públic 
urbà de superfície a les comarques barcelonines. 
La iniciativa consisteix en adreçar una postal (la 
de la imatge) als alcaldes de cada població. Al 
dors de la postal hi figura el següent text: 

"Sr. Alcalde/Sra. Alcaldessa, protegimel nos
tre bus! Anem en metro o en autobús? Aquesta 
no és la qüestió. La qüestió és si anem en 
transport públic, contribuint a fer unes ciutats més 
habitables: o anem en vehicle privat, contribuint al 
caos circulatori i a malbaratar combustibles limi
tats. El dilema és: transport públic o privat? I dins 
d'aquest dilema l'autobús hi té molt a dir. 

Aquestes són algunes de les raons per les 

quals li demano que vostè protegeixi el seu bus. 
• El metro i el tren s'estendran molt en els 

propers anys, però avui el 41 % dels usuaris van 
en autobús. Necessitem milbres en el servei. 

• La protecció de l'autobús a Europa fa que 
tinguin unes millors prestacions que els d'aquí. 
Cal que tamtié els nostres autobusos passin amb 
més freqüència, siguin més ràpids i complei
xin els horaris preestablerts. 

• Amb el cost de construir un quilòmetre de 
xarxa de metro podria pagar-se el funcionament 
de 250 autobusos l'any. El metro està molt t»é, 
però l'autobús és molt econòmic. 

• L'autobús és el sistema de transport més 
accessible per al 50% de la població. 

• L'autobús arriba on el metro no ho pot fer". 
Per a més informació: APTP, telèfon 

932235151 o web (laptp.org). 

El CAT obliga 
OLE THORSON 

Tot dret porta implícita una o vàries obligaci
ons. No es poden exercir llibertats sense 
respecte per les de la cociutadania. Exposar 
símbols d'identitat requereix una demostra
ció de les persones que les representen que 
són dignes d'aquests símbols. 

Podem pensar en el símbol CAT, que 
està de moda, per indicar que un cotxe és de 
casa nostra i que normalment el condueix 
una persona catalana. Si volem estar orgu
llosos d'aquest símbol, implica que hem de 
demostrar amb la nostra conducta, conduc
ció en el trànsit i respecte per els altres, que 
estem a l'alçada d'aquest símbol. 

Un conductor que, amb el CAT enganxat 
al costat de la matrícula, no respecta un Stop 
0 un semàfor en vermell, i que posa en perill 
els seus cociutadans indica que probable
ment no ha reflexionat sobre allò que ha 
enganxat al cotxe. Indica que possiblement 
hauria d'anar a classe d'ètica ciutadana 
abans de sortir a la via pública orgullós del 
seu GAT, però sense l'educació suficient per 
exposar-lo. 

Aquest exemple de respecte pels sím
bols es pot traslladar a la seguretat viària. 
Aquelles persones que porten el CAT han de 
demostrar que saben conduir amb respecte 
vers els altres, i han de practicar una con
ducció més defensiva i, també, econòmica, 
a Catalunya també volem tenir un nivell de 
sinistralitat menor. Volem que menys dels 
nostres cociutadans morin i quedin lesionats 
en el trànsit. Volem preservar els catalans. 

Hem vist a les darreres estadístiques de 
la Direcció General de Trànsit que Catalunya 
va al capdavant, d'entre les comunitats au
tònomes, en perillositat a les vies públiques. 
El P(A)T (Prevenció d'Accidents de Trànsit) 
vol, amb aquestes reflexions, convidar els 
conductors catalans que llueixen el CAT a 
mostrar el civisme que hi ha darrere d'aques-
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tes inicials. Esperem que aquesta doble 
campanya ajudi a minimitzar el dolor que és 
una de les conseqüències d'una conducció 
no responsable. 

laptp.org
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La lluita de l'aigua va omplir el Palau d'Esports el 20 d'octubre de 1996 

La 'guerra de l'aigua' continua 
REDACCIÓ 

Fa unes setmanes els nnitjans de 
comunicació van anunciar la fi de 
la "guerra de l'aigua". Els titulars 
no eren realitat. Anunciaven una 
veritat a mitges. Malauradament 
queden encara temes pendents 
amb les tres administracions. 

Més de 70.000 famílies del bar
celonès porten més de vuit anys 
sense pagar els impostos abusius 
del rebut de l'aigua. Reivindiquen 
una factura que contempli només 

tres conceptes: preu de l'aigua, 
cànon de l'aigua i Iva, i que garan
teixi 100 litres per persona i dia al 
preu de 1990 més l'IPC. 

Durant aquests anys de campa
nya les administracions no han atès 
les reivindicacions. Els veïns han 
contestat amb nombroses manifes
tacions, talls de trànsit i assemblees 
i paguen només l'aigua més l'Iva. 
Des de fa un any, es va començar a 
negociar i avui es pot constatar que 
s'ha aconseguit una factura que re

cull les reivindicacions, malgrat que 
quedaven temes pendents (veure 
explicació adjunta). 

Per què tanta pressa en esceni
ficar una pau incomplerta? Per què 
no s'ha valorat que aquest tipus 
d'informacions creen confusió als 
barris? 

El moviment veïnal, amb data 20 
d'octubre, vol deixar clar quina és la 
situació actual i respondre - amb 
l'explicació adjunta- les preguntes 
que han arribat de veïns i entitats. 

Situació actual 
Generalitat de Catalunya 

Hi fia acord en la factura que ens estan presentant actualment. Reflec
teix tres conceptes: preu de l'aigua, cànon de l'aigua (impost) i Iva. 
Garanteix, amb els preus dels dos primers blocs, que 100 litres/persona/ 
dia es paguen al preu de 1990 més l'IPC. Rectificaran els seus errors: en 
afegir una o vàries persones, el consum es repartirà entre els dos primers 
blocs i no només en el segon. No s'aplicaran mínims en el Cànon de 
l'aigua, quan es faci constar que l'habitatge és primera residència. Si es 
facturen més de tres mesos, es tindrà en compte els 100 litres/persona 
pels dies facturats, no aplicant-los directament al tercer bloc, molt més 
car. 

No hi ha acord. Tenim pendent rebre el compte dels endarreriments 
que cada persona té pels impostos impagats. Les associacions de veïns 
exigim que la rebaixa sigui igual per a tothom -un 46%. A més, s'haurà 
d'aprovar un decret d'ajudes que redueixi el deute restant segons els 
ingressos de cada família i, que de manera progressiva, s'arribi a que 
aquells que no superen el salari mínim interprofessional, no paguin res. 
Només quan poguem analitzar les seves dades i els seus requeriments, 
podrem apreciar si hi ha o no hi ha acord. 

Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
Hi ha acord en treure la taxa de la Tamgrem (tractament de residus) del 
rebut de l'aigua. 

No hi ha acord en pagar la taxa. Creiem que els criteris que han de 
presidir aquesta taxa han de ser clarament mediambientalistes. A l'hora 
de pagar, s'haurà de tenir en compte la quantitat de residus que es 
produeixen i les polítiques que s'utilitzen. Actualment el debat d'aquests 
criteris va molt endarrerit i ens temem que serà difícil pagar durant l'any 
2001. 

Ajuntament de Barcelona 
No hi ha acord. No treu del rebut la taxa del clavegueram. No accepta 
cap proposta. Només s'ha compromès a enviar-nos propostes abans de 
finals d'any. 

Conseqüència 
de la situació 

Paguem: la factura de l'aigua que ens arribi a partir del 20 de setembre, 
descomptant a Barcelona la taxa de clavegueram. 

No paguem: Els endarreriments dels impostos impagats, la taxa de 
tractaments de residus (Tangrem) i la taxa de clavegueram. 

Mobilitzacions contra el Túnel 

IGNASI R RENOM 

Marxa Mundial de les Dones 
REDACCIÓ 

La Coordinadora de Catalunya de la Marxa Mundial de les Dones Contra la Pobresa i Contra 
la Violència, va convocar una manifestació a Barcelona el passat diumenge 8 d'octubre per 
donar a conèixer la plataforma que s'ha creat. 

El 14 d'octubre, a Brusel.les, 500 dones de Catalunya van participar, amb d'altres de 
l'Estat i de tot Europa -més de 50.000- en una manifestació que denunciava la situació de 
les dones de tot Europa i de tot el món en relació a la pobresa i a la violència. La majoria 
de punts reivindicatius són comuns a tots els països. 

Amb aquesta Marxa s'ha creat un moviment de dones que agrupa més de 500 
associacions de 157 països. Es pretén la creació d'un moviment mundial de dones que 
serveixi per pressionar als governs de cada país perquè apliquin mesures per acabar amb 
la violència i per millorar la situació econòmica de les dones, que són el 70% dels pobres 
del món. 

REDACCIÓ 

La Plataforma contra el 
Túnel d'Horta considera 
una presa de pel la 
decissió dels grups parla
mentaris CIU i PSC de 
construir un túnel per als 
cotxes i el tren. El túnel 
que encarrega ei Parla
ment costarà un 50% més. 
Enlloc dels 32.000 milions 
anunciats serien 50.000. 

Malgrat aquesta modi
ficació, les entitats agru
pades en aquesta plata
forma, consideren que el 
túnel és totalment inne
cessari pel seu impacte a 
la serra de Collserola, a 
Cerdanyola i Barcelona. 
Incrementar el ferrocarril, 
ampliar la xarxa de me
tros cap al Vallès i poten
ciar el transport públic de 
superfície, pot fer-se sen
se els costos que impli
quen construir un nou tú
nel. 

Com a resposta a 
aquest acord parlamenta
ri, la Plataforma ha pro
gramat diverses mobilitza
cions: una marxa ciutada
na el diumenge 19 de no
vembre a les 12h. del matí 
a la Rambla de Canaletes 
i el diumenge següent, 3 
de desembre, una assem
blea a la plaça Eivissa a 
les 12h. del matí. 

DANI CODINA 

I Temps per continuar reivindicant 

Marxa contra el 
Túnel d'Horta 

Al coincidir amb la manifestació contra l'atemptat 
d'ETA a Sant Adrià del Besòs, el passat Dia Sense 
Cotxes es va ajornar la marxa ciutadana contra el 
Túnel d'Horta convocada pel moviment veïnal i ecolo
gista. Aquesta és la nova convocatòria: 

19 de novembre 
ales 12:00 hores 

a la Rambla de Canaletes 
I Acció Ecologista • Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica • Amics 

de la,Bíci • Barcelona Camina • Cot.iectiu Agudells • CCOO Barcelonès • 
Ecologistes en Acció • Favb • Fòrum Cívic Barcelona Sostenible • Prevenció 

Accidents de Trànsit • Promoció del Transport Públic • Semse Fums • Trèvol • 
Plataforma Ciutadana Contra et Túnel d'Horta • 
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Subvencions culturals 
Donar suport a la cultura i 
subvencionar els equipaments perquè 
puguin realitzar les seves activitats és 
una prioritat institucional que 
s'emporta una bona pessigada: Liceu, 
1.076 milions; Teatre Nacional, 1.400 
milions; Auditori, 542 milions; MNAC, 
780 milions; MACBA, 300 milions; 
Ciutat del Teatre, 5.000 milions. 

Cotxe compartit 
El trànsit a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana es podria reduir 
mitjançant la creació d'una xarxa 
ciutadana de cotxe compartit, el 
"carsharing". Barcelona es convertirà 
en la primera ciutat espanyola en 
implantar aquest mitjà de transport, 
l'any 2001. El "carsharing" consisteix 
en que un grup de ciutadans 
comparteixi una flota de cotxes. Els 
avantatges econòmics, socials i 
ambientals són molts. A més a més, 
redueix el número de quilòmetres que 
es realitzen en vehicle i augmenta l'ús 
del transport públic. 
• 

Menors a la ciutat 
Càritas i els serveis de protecció del 
menor han detectat la presència a 
Barcelona de menors no acompanyats 
de diversos pàsos de lEuropa de l'Est, 
Àsia i l'Africa subsahariana. Durant la 
seva intervenció davant la comissió de 
Política Social del Parlament, la 
directora de Càritas, Núria Gispert, va 
advertir que, no obstant, s'ham·an de 
tenir en compte. No han vingut sols, 
com és el cas dels magribins del 
carrers, sinó que han perdut el 
contacte amb la seva família. 
Tampoc són nois abandonats, ja que 
la seva família els busca, ni acaben 
visquent al carrer. 
# 

Sense existències 
S'han venut tots els pisos construïts a 
l'antic camp de l'Espanyol: 295 
habitatges que han costat entre 37 i 
156 milions de pessetes, amb cinc 
habitacions i 240 metres útils. Els 
primers veins s'instal.laran aquest mes 
d'octubre. L'operació especulativa ha 
aconseguit cotes molt altes. La ciutat 
ha perdut un espai verd i el senyor 
Lara (Planeta) ha recuperat els seus 
quasi 10.000 milions de l'aval. 
Operació urbam'stica especulativa de 
llibre que passarà sens dubte a la 
història de la nostra ciutat. 
• 

Morir malalt a la presó 
Un total de 976 presos van morir a 
Catalunya durant la dècada dels anys 
90, segons dades del Departament de 
Justícia de la Generalitat. La majoria 
d'ells -859- van morir víctimes de la 
sida, el que suposa un 85% del total. 
Tanmateix, va haber 63 presos morts 
per sobredosi de drogues i 27 
reclusos es van suïcidar. Les xifres 
oficials indiquen que bona part de les 
morts es van produir als hospitals o 
en família. No obstant, el 10% de les 
morts van ser a la pròpia presó per 
motius diversos o per la negativa 
dels jutges a autoritzar la sortida per 
malaltia greu, fets que van provocar 
nombroses protestes. 

Barri 
a barri 

La Font del Gos 

CHRISTIAN ANDREU 

Tot i que la Font del Gos va créixer 
fins albergar prop de 360 habitants, 
en l'actualitat no s'ha donat mai per
mís per construir o reedificar, dona
da la qualificació del sòl com a zona 
verda. I si precària és la seva situa
ció, molt més en són les seves ne
cessitats: manca d'asfaltat de tots 
els carrers, il.luminar millor algunes 
zones, més neteja, construcció d'una 
avinguda central amb bancs i pla
ces, etc. 

Un exemple de les mancances de 
la Font del Gos és la promesa no 
acomplerta per part de l'administració 
d'Horta-Guinardód'ubicarunaavingu-
da amb parcs i arbres on abans hi 
havia horts privats. Es van treure els 
horts però no s'ha construït el carrer i 
els veïns estan queixosos. Creuen que 
abans estaven millor. 

Segons l'Associació de Veïns de 
la Font del Gos, "l'actitud de l'admi
nistració és positiva encara que, so
vint, massa lenta. Tot i que no es pot 
edificar, fan la vista grossa en molts 
casos perquè les condicions dels 
veïns ja són de per si prou angunio
ses. Però cada cop que hi ha eslla
vissades, plujes o caiguda d'artsres 
o talossos de terra tarden a venir. 
Podrien ser més ràpids". 

• Enderrocar o requalifícar 

Aquesta problemàtica s'emmarca 
en l'espera de la resolució final del 
Pla Directori, que haurà de dicta
minar què es fa amb el barri. Si 
com a zona verda ha de ser ender
rocat en la seva totalitat, o si es 
torna a requalifícar de nou i s'hi 
ubiquen unes cotxeres al costat de 
les cases del barri. 

Per Enrique Alifa, vicepresident 
de l'Associació de Veïns," tot i que la 
situació és complicada, cal ser opti
mista respecte del futur del barri. Si 
s'han de fer retocs serà per permetre 
que els carrers siguin més amples i 
es pugui urbanitzar el barri per dei
xar La Font del Gos millor que en la 
seva situació actual". 

Cada dia més d'una dotzena de 
veïns i veïnes d'aquest barri han 
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pugna per sooreviure 
És un barri situat a prop del parc del Laberint d'Horta, per damunt de la 

Ronda de Dalt. Els seus orígens daten de principis dels anys 40, quan es 
van començar a aixecar les primeres edificacions. Però als anys 70 l'alcalde 

franquista José Maria de Porcioles va requalifícar la barriada com a zona 
verda. I aquí van començar tots els seus mals. 

de fer a peu tres o quatre quilòme
tres fins a les primeres botigues 
d'Horta per fer les seves compres 
indispensables. El trajecte a peu 
és llarg, cansat i inevitable, encara 
que tinguin cotxe. 

"A més, ara -explica Enrique 
Alifa- han instal·lat un complex per 
fabricar ciment enmig del camí i tot 
és ple de la pols del ciment que 
embruta persones, cases i arbres. 
S'ha demanat que netegin cada dia 
la carretera però encara la deixen 
pitjor, i no ha comportat cap com
pensació per part administrativa en 
un barri tan deixat de la mà de déu". 

Per això, des de l'Associació de 
Veïns es vol avisar l'Ajuntament que 
si quan s'acabin les obres -en refe
rència a la prolongació de la línia 
verda fins a Valldaura- continuen 
per fer les cobceres, hi haurà mani
festacions i tothom es mobilitzarà 
perquè fóra convenient que, a canvi, 
s'atorguessin algunes compensaci
ons pel barri. 

L'associació veïnal no vol que 
passi com amb la suposada edifica
ció d'un carrer asfaltat amb voreres 
i bancs, que mai es va dur a terme, o 
amb la netega dels carrers del barri, 
donat que les brigades de neteja, 
gairebé no fan mai la seva feina i 
deixen que les herbes omplin tos els 
carrers de la Font del Gos. 

• Impacte negatiu 

Un dels problemes que més poden 
afectar la Font del Gos és la possi
ble construcció del Túnel d'Horta, 
que compta amb el rebuig d'una 
plataforma amb més de setanta 
associacions, entre elles la dels 
veïns del barri. I és que, de cons-

JORDI TARRÉS 

Els gats viuen en total llibertat a la Font del Gos 

truïr-se, el túnel malmetria el pul
mó verd de la ciutat, Collserola, i 
dividiria el barri en dos al passar 
per la vall central del Forat del Vent 

Viure entre senglars a Collserola 

JORDI TARRÉS 

• Els senglars volen el túnel? 

• La Font del Gos forma part geogràficament de Collserola. Com 
si tots els problemes urbanístics no fossin prou pels seus veïns, 
darrerement se n'ha afegit un altre. 

Recents estudis que s'han endegat sobre l'hàbitat del porc 
senglar al parc metropolità més gran d'Europa preveuen un aug
ment espectacular de l'hàbitat així com del nombre d'aquests 
animals. I tot això en corcordància amb els problemes derivats que 
això comporta en cultius i jardins dels habitants d'aquesta zona de 
la ciutat. 

I és que l'enorme cura dedicada en els darrers anys noranta al 
parc de Collserola ha comportat una contrapartida inesperada. Si 
algunes poblacions faunístiques han aturat el seu creixent decliu, 
altres fins i tot s'han estabilitzat. 

El cas de la població de porcs senglars ha estat espectacular: 
el seu nombre ha crescut fins a límits alarmants molestant els 
veïns i fins i tot penetrant cada cop més endins de l'àrea urbana. 

Per això, ara la gerència del parc, en conveni amb una institució 
d'estalvi prepara un estudi que determini el seu nombre exacte i 
l'impacte que tenen les partides de caça que autoritza la Genera
litat sobre els porcs senglars de Collserola. Dos estudis paral·lels 
se centraran en les ginetes i les papallones. 

que separa les cases que hi ha a 
les dues muntanyes dels costats 
que formen la barriada. 

En aquest sentit, l'Associació 
de Veïns de la Font del Gos cerca 
el suport de l'Ajuntament d'Horta-
Guinardó i de la ciutat per tal que el 
projecte del túnel que té previst fer 
la Generalitat, no es dugui a terme. 
"Esperem que l'Ajuntament estigui 
més per ajudar els veïns que no 
per un projecte especulatiu i que 
atempta contra el barri i Collserola. 
Acanvi.-manifestael vicepresident 
de l'Associació veïnal- es podria 
potenciar el transport públic". 

I és que el projecte de realització 
del Túnel d'Horta -valorat en prop 
de 38.000 milions de pessetes- no 
convenç de cap de les maneres els 
veïns i veïnes de la font del Gos. 
Entenen que només afavoriria el 
transport privat, les classes més pri
vilegiades i provocaria col·lapses a 
la Ronda de Dalt i els voltants. Abans 
preferixen que es potenciï el trans
port públic, un exemple del qual en 
seria la reivindicació ja llunyana d'es
tablir un microbús que acostés els 
veïns a Horta. 
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Contra la xenofòbia immobiliària 
L'ONG Sodepau denuncia les discriminacions que pateixen els immigrants a l'hora d'accedir a un habitatge 

GRUP D'IMMIGRACIÓ SODEPAU 

L'Area d'Immigració de Sodepau 
es va crear l'any 1996 amb l'ob-
jectiu d'afavorir la interacció inter-
cultural. Ofereix un servei de 
d'Atenció i Mediació Intercultural, 
un servei de Suport al Lloguer 
d'Habitatges, un projecte d'Immi
gració i Mitjans de Comunicació i 
una xarxa d'intercanvis culturals 
a Ciutat Vella. 

L'àrea d ' Immigrac ió de 
Sodepau (Ex Projecte Xenofília) 
des de 1996, porta a terme el 
programa "Per a la promoció de 
les condicions d'Allotjament de la 
població immigrada extra-comu-
nitària". 

El servei de "Suport a la Recer
ca d'Habitatge per a Immigrants" 
és totalment gratuït i té com a 
objectius principals donar infor
mació, assessorar, acompanyar, 
ajudar en les negociacions dels 
contractes, i en general fer de 
mediador entre la gent immigrada 
i la immobiliària, doncs el contac
te directe amb propietaris es fa 
molt difícil. Per tant pal.liar totes 
les qüestions derivades dels mai-

La immobiliària 
va dir que als 
seus pisos no 
volia "ni gossos, 
ni plantes, ni 
immigrants" 

entesos i la manca d'informació 
per qüestions de comunicació. 

Altres objectius estan relacio
nats amb donar a conèixer i de
nunciar les situacions de discri
minació racial i actituds xenòfo
bes i crear una borsa de lloguer 
de pisos i fiabitacions alternativa. 

Des de sempre s'ha considerat 
que el tema d'immigració havia 
de ser un tema que s'abordés des 
d'una perspectiva veïnal, i per això 
es manté un conveni amb la Favb. 

El servei té uns horaris d'aten
ció al públic de dos matins i una 
tarda a la Favb (Obradors, 6-8, 
baixos, telèfon 93.412.76.00) amb 

• Moltes immobiliàries es neguen a ensenyar els pisos, especialment a negres o magribís 

qui es manté un conveni de col.la-
boració i d'aquesta manera es 
potencia el treball en xarxa de les 
entitats del barri. 

Actualment, però, a través del 
projecte es constata que és un 
moment especialment dur perquè 
la gent immigrant pugui accedir a 
aquest dret bàsic, així doncs en el 
resum de resultats del període 
març-juny del 2000 (on el projec
te ha funcionat 9 hores setmanals 
d'atenció al públic) els resultats 
obtinguts són molt desalentadors, 
doncs s'han recollit un total de 90 
casos que estan afectant 300 
persones immigrades i de les 
quals només s'ha pogut arribar a 
llogar un habitatge. 

Els fets de discriminació racial 
han estat, malauradament, la nor
ma que exemplifica una immobili
ària que va manifestar que als 
seus pisos no volia "ni gossos, ni 
plantes ni immigrants" 

1. Negativa en l'accés. 
Aquí es fa referència a tots aquells 
casos on s'ha negat l'accés al 
dret de llogar un pis. De diferents 
formes: 

-Negació de la informació. Mol
ta gent manifestava haver trucat 
a un telèfon que tenia un anunci 
de pis en lloguer i demanar per 
poder fer una visita i contestar-li 
que aquest ja estava llogat. Vari
es vegades hem comprovat que 
era mentida al realitzar una per

sona autòctona una trucada pos
terior demanant per el mateix pis 
i concertant visita sense cap pro
blema. 

-Negació en el moment d'en
senyar un pis. Altres cops, quan 
des del servei s'ha concertat la 
cita a nom de la persona estran
gera, en arribar al lloc, data i hora 
de la visita no s'ha presentat nin
gú a ensenyar el pis. 

-Negació de presentació de re
quisits econòmics. Molts cops 
també, després de realitzada la 
visita i manifestat l'interès en l'ha
bitatge, la immobiliària ni tant sols 
ha deixat presentar els papers, 
al·legant que ja estava reservat (i 
confirmant que era mentida) o ar
guments similars. 

2. Requisits sol·licitats. 
Altres cops els mecanismes de la 
discriminació consisteixen en de
manar o bé una nòmina de fa més 
de tres anys amb un contracte fix 
o bé un aval bancari entre 500.000 
i 1.000.000 de pts. S'ha compro
vat que a la gent autòctona no 
se'ls demana ni tanta antiguitat ni 
necessàriament un contracte fix. 

3. Xenofòbia descarada. 
Aquesta és la més evident postu
ra de discriminació. Són declara
cions verbals clares que determi
nats habitatges no es lloguen a 
estrangers per peticions explíci
tes dels propietaris, i per tant no 
cal perdre el temps ni ensenyant-

les, i en alguns casos hi ha immo
biliàries que han manifestat que 
no pensen llogar-les a un estran
ger (especialment a negres o 
magrebís). 

• Presentar la denúncia 

Davant d'aquests fets es va deci
dir presentar denúncia a l'Oficina 
per a la no Discriminació de 
Barcelona, al Síndic de Greuges i 
davant de tots els poders públics. 

A la denúncia s'acredita cas 
per cas els fets denunciats i la 
conducta dels intermediaris i re
presentants de la propietat. 

Aquests administradors de fin
ques fan una feina de caràcter pú
blic i per tant, amb la seva negativa 
d'accés a un bé ofertat al públic 
estan incorrent en una conducta 
tipificada al Codi Penal i també a la 
L.O 4/2000, amb multes de fins 
10.000.000 de pessetes per con
ductes discriminatòries. 

Però no només es denuncia 
l'àmbit privat sinó també els po
ders públics que per acció o per 
omissió permeten aquestes con
ductes i permeten que avui en dia 
Barcelona es privatitzi cada ve
gada més, permeten l'especula
ció -h i ha molts habitatges buits a 
Barcelona- i permeten que l'ha
bitatge sigui un bé de mercat i no 
un bé d'ús com ordena la Consti
tució. 

DANI CODINA 

Sodepau considera que sense 
que hi hagi una política clara i 
activa en la consecució d'habitat
ge social no es resoldran els greus 
problemes que pateix Barcelona 
per manca d'habitatge de lloguer. 

Aquest fet no només està afec
tant les famílies nouvingudes, 
però aquestes pateixen doble dis-

Els nouvinguts 
pateixen el doble 
problema de la 
manca d^ habitatge 
social i de la 
discriminació 
immobiliària 

criminació i de fet se'ls nega l'ac
cés a un habitatge digne per la 
seva condició de persona immi
grada, de persona d'altra ètnia. 

També considera que aquests 
greus fets perjudiquen tot el veï
nat en general i provoca i avala 
actituds racistes i xenòfobes, amb 
la qual cosa s'allunyen les possi
bilitats de convivència i intercanvi 
entre les persones. 

El Grup d'Immigració Sodepau 
està al Passatge del Crèdit, 7, 
pra l . Barce lona 08002. Te l : 
933010171. 

Sepu per a la ciutat 
Entitats i alguns partits volen recuperar els jardins del Palau Moja 

REDACCIÓ 

L'urbanisme confabulat està a 
punt de fer de les seves: donar 
tot tipus de facilitats al Marqués 
de Comillas per tal que, fent 
honor al seu títol, es beneficiï 
d 'una operac ió especulat iva 
d'envergadura i es construeixi 
un hotel al bell mig de les Ram
bles. 

El marquès, en conèixer la si
tuació econòmica dels magat
zems Sepu, va veure que havia 
arribat el moment de prendre la 
iniciativa. Mal aconsellat, va creu
re que on ahir estava el Sepu, ell 
podria aconseguir la glòria eco

nòmica construint un hotel i ofici
nes al cor de la ciutat. 

Es va precipitar i va donar 
uns 850 milions perquè tanques
sin el contracte de lloguer. Ara 
resulta que el Sepu ocupava uns 
antics jardins del Palau Moja i 
així està qualificat. El marquès, 
que pel que sembla té recolza
ments importants, l luita pels 
seus beneficis, i pot ser que la 
ciutat perdi uns jardins que són 
importants, entre altres coses, 
per la seva ubicació al centre de 
la ciutat. 

No ho creu així el tinent d'al
calde i responsable d'Urbanis

me, Xavier Casas, que va de
clarar a un diari: "Un hotel, un 
centre comercia l , unes of ici
nes. . . estar ia encantat amb 
qualsevol d'aquestes possibil i
tats, perquè serien interessants 
per a les Rambles". 

Les entitats veïnals i ciutada
nes, no podem entendre aques
ta posició. Perquè densif icar 
més les Rambles quan es pot 
guanyar un espai sense haver 
d'enderrocar habitatges? 

Tal i com va escriure l'arqui
tecte Carles Guiral, la recupera
ció dels jardins "seria un magnífic 
mirador sobre les Rambles". 

ic-v 
• Projecte de la recuperació dels jardins del Palau Moja 
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Un 12 d'octubre per la llibertat 
REDACCIÓ 

Aquest any els titulars de prem
sa que feien referència al 12 
d'octubre no assenyalaven ni 
enfrontaments ni desperfectes 
als comerços i al mobiliari urbà. 
Va ser una jornada festiva per 
la llibertat i per la tolerància. 
4.000 persones es van manifes
tar contra el feixisme, finalitzant 
el seu recorregut a la plaça 
Catalunya, on es va llegir un 
manifest unitari signat per 130 
entitats ciutadanes. La presèn
cia d'entitats veïnals i la no pre
sència de la policia van ser de
terminants. 

Per una altra banda 400 fa
langistes es van concentrar a la 
muntanya de Montjuïc i en els 
seus parlaments cridaven a la 
intolerància. Aquest any la pres
sió ciutadana va obligar a la 
delegada del Govern a prohiibir 
que l'acte feixista se celebrés a 
la plaça dels Països Catalans. 

El Consell del Districte i les 
entitats del districte de Sants van 
fer pública la seva satisfacció per 
la no autor i tzac ió de l 'acte 
ultradreta que se celebrava des 
de feia 16 anys i agraïen el suport 

La manifestació antifeixista es va desenvolupar amb normalitat. 
Okupes i entitats veïnals van acollir 60 immigrants africans que van 

demanar protecció davant de possibles actes racistes 

. ^ FEIXISME MAI MEt! 
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rebut per més de 150 entitats. També feien una crida perquè gents amb qualsevol missatge 
comerciants i partits polít ics, les institucions siguin intransi- feixista que enalteixi la violèn

cia, la xenofòbia i el racisme. 
Cal destacar les nombroses 

protestes per l'autorització de la 
concentració ultradretana a la pla
ça de Sant Jordi, a la muntanya 
de Montjuïc, on fa 60 anys els 
feixistes van afusellar el presi
dent de la Generalitat Lluís Com
panys. 

Diferents col·lectius d'immi
grants de Gàmbia, Sierra Leone i 
Guinea havien manifestat a la Pla
taforma d'Entitats la seva por a 
les agressions pels grups d'in
transigents que es manifestaven 
el dia 12 d'octubre. 

Les entitats cíviques van con
siderar raonables aquestes pors i 
van buscar per aquests immi
grants -uns 6 0 - llocs per pernoc
tar i mitjans necessaris pels dies 
que duressin les mesures de pro
tecció. 

Els immigrants van dormir als 
centres socials okupats del dis
tricte de Sants: l'antiga fàbrica 
Hamsa i Can Vies. La solidaritat 
va estar present per part dels ve
ïns de la zona, i no només de les 
entitats. Un bon final per a unes 
jornades al districte de Sants en 
defensa de les llibertats. 

k Santŝ  J 

LA VANGUARDIA DANI CODINA 

L'extrema dreta ataca el Mobilització contra la 
Centre Social de Sants globalització a Barcelona 

REDACCIÓ REDACCIÓ 

La matinada del 10 de setembre passat uns desconeguts van atacar la seu del Centre Social 
de Sants amb quatre còctels molotov. L'acció contra el local de l'associació de veïns no va 
causar cap ferit, però sí en canvi desperfectes i danys materials que eren clarament visibles 
des del carrer. 

Encara que fins ara ningú s'ha atribuït l'autoria de l'atemptat, no hi ha dubte que va ser 
obra d'algun col·lectiu d'extrema dreta, ja que el Centre Social de Sants és el lloc de reunió 
de la Plataforma Cívica per un 12 d'Octubre en Llibertat que va intentar evitar la celebració 
de l'acte feixista del Dia de la Hispanitat. 

La Favb va fer públic en el seu moment una nota de protesta per l'atemptat, solidaritzant-
se amb totes les entitats afectades i exigint a la Delegació del Govern que localitzés els 
autors de l'agressió i els posés a disposició de la Justícia. Al moment de tancar aquesta 
edició, un mes després de l'atac, la investigació encara no havia donat fruit. Això posa en 
entredit la capacitat i voluntat de l'administració competent per tal de frenar la impunitat amb 
la que actuen els grups d'extrema dreta, cosa que va quedar palès amb l'autorització de 
l'acte feixista del 12 d'octubre malgrat el recurs judicial demanant-ne la seva prohibició 
interposat per diverses entitats ciutadanes i partits polítics. 

L'atemptat feixista del 10 de setembre és el segon que pateix el Centre Social de Sants 
en la seva història, ja que durant la transició ja va ser objecte d'una altra agressió, igual que 
l'Associació de Veïns de Sant Andreu. 

El 23 de setembre passat més de 2.000 persones es van manifestar a Barcelona 
convocades per la plataforma del Moviment de Resistència Global en ei marc de les 
protestes contra la globalització que van acompanyar la cimera del Fons Monetari Interna
cional (FMI) i el Banc Mundial (BM) a Praga. Els manifestants, entre els quals destacaven 
els membres de la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern, van tallar la Diagonal 
i el carrer Balmes. Al final de la protesta, que es va desenvolupar sense incidents, van 
acomiadar un grup de 200 persones que van marxar en autocar cap a Praga per denunciar 
"la globalització de tota mena, tant la cultural com l'ecològica i econòmica". 

A Praga, la protesta antiglobalització va reunir unes 10.000 persones i va obligar a 
suspendre la cimera del FMI i el BM un dia abans del previst. Les manifestacions, 
fortament reprimides per les forces de seguretat txeques, que sumaven uns efectius 
totals de 11.000 agents, van acabar amb gairebé dos centenars de detinguts, una 
quarentena dels quals eren de l'Estat espanyol. La majoria van ser posats en llibertat al 
cap de poques hores, però dos joves vascos van restar força dies detinguts a Praga, 
cosa que va provocar accions de protesta també a Barcelona, com l'ocupació pacífica 
del consulat txec. 

La participació catalana en les accions contra la cimera capitalista de Praga ha estat un 
test del què pot passar a Barcelona el juny del 2001, quan la capital catalana serà la seu de 
la propera cimera del FMI i el BM. 
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Un reportatge de 

Marta Pardell i Jaime J. Rubio 

Un estudi sociològic trenca tòpics sobre els 7.000 
gitanos que viuen a la ciutat. La majoria no són 
gent de pas, no viuen en barraques i comencen a 
despuntar en ofícis que no són la venda ambulant. 

La Barcelona dels gitanos 

lada, vene
dor ambulant i de família nombro
sa forma part, cada cop més, dels 
mites populars. I és que el present 
i, sobretot, el futur dels gitanos 
s'allunya molt d'aquests estereo
tips d'acord amb un recent estudi 
de la Diputació, que sota el títol Els 
gitanos de Barcelona: una aproxi
mació sociològica, aprofundeix en 
la realitat i les perspectives dels 
6.620 gitanos que viuen a la ciutat. 

L'estudi, elaborat a partir d'en
trevistes personals i contactes amb 
associacions gitanes, trenca amb 
els tòpics que han envoltat durant 
dècades els gitanos, referents a la 
seva baixa escolarització, manca 
de perspectives laborals i herme-
tisme. Les entrevistes realitzades 
demostren que les preocupacions 
d'aquest col.lectiu no difereixen 
gaire de la resta de ciutadans: ha
bitatge, educació i feina són els 
tres eixos que consideren més im
portants de cara al futur. 

• La fi de les barraques 
El 85% dels gitanos de la ciutat viuen 
en pisos de propietat o lloguer. La 
situació d'aquest col.lectiu pel que fa 
a un habitatge digne ha millorat les 
darreres dècades amb la successi
va eliminació de barraques i la 
reubicació dels seus habitants. De 
les 18.000 famílies que el 1949 vivi
en en barraques a Barcelona, s'ha 
passat a les cinc que s'assenyalen a 
l'estudi. Actualment, més de la mei
tat dels gitanos de Barcelona viuen 
en un pis de propietat, mentre que un 
31,2% viu de lloguer. Tot i això, 
Manuel Heredia, president de la Fe
deració d'Associacions Gitanes de 
Barcelona, recorda que "la majoria 
no té un habitatge digne, viu en 
precari o pendent de desnonamenf. 

El percentatge de barraquistes és 
d'un 2,4% tot i els esforços de l'admi
nistració per eliminar les barraques i 
remodelar els barris. I és que no cal 
perdre de vista que els gitanos sovint 
han estat "convidats" a abandonar una 
zona a canvi d'una quantitat de diners. 
Aquesta és una pràctica encara habi
tual que no fa més que traslladar el 
problema. Heredia recorda que: "Fa 
poc hi havia un campament de gitanos 
portuguesos a Montcada i Reixach. Es 
va demanar un estudi perfer un projec
te de reallotjament en el qual van par-
ticipartècnics de totes les administraci
ons implicades. L'únic que van fer amb 
l'estudi és deixar-lo de banda. L'Ajun
tament es va limitar a desallotjar les 
famílies a cop de talonari". 

L'espai és un altre factor impor
tant per al col.lectiu gitano. De les 
268 famílies entrevistades a l'estu

di de la Diputació, un 19% compar
teix l'habitatge amb una altra famí
lia, mentre que al 26,2% de les llars 
conviuen entre sis i set persones. 
Per aquesta raó una de les aspira
cions dels gitanos pel que fa a 
l'habitatge és assolir un espai més 
gran per viure i arribar a la propor
ció d'una sola família per llar. En 
aquest aspecte hi té molt a veure 
l'edat d'entrada al matrimoni, que 
entre les dones se situa entre els 
16 i els 20 anys majoritàriament. 
La formació de parelles tan joves 
contribueix a la multiplicació de 
famílies per llar. 

• La formació 
L'educació és un tema que preocu
pa cada cop més els gitanos de 
Barcelona, coneixedors de la difícil 
situació del mercat laboral i de la 
importància d'una bona preparació 
per poder-hi accedir. El 25,6% de la 
població gitana té el graduat escolar, 
tot i que només un 2% ha cursat 
estudis universitaris. Una taxa enca
ra molt baixa, però que obre un camí 
cap a la millora del nivell d'instrucció 
entre el col.lectiu gitano. Tot i això, 
un 11,2% de la població és analfabe
ta, encara que el gruix d'aquest per
centatge se situa en les dones d'en
tre 41 i 50 anys. Aquesta és una altra 
de les tendències que està canviant, 
ja que el nombre de persones que 
creuen que les noies han d'abando
nar l'escola a la mateixa edat que els 
nois dobla els qui creuen que ho han 
de fer abans. 

Heredia explica que els gitanos 
"han de formar-se, a veure si d'aquí 
a 25 anys poden discutir i defensar 
les seves coses a temps" i no veure's 
implicats en problemes legals -so
bretot d'habitatge- que molts no 
entenen. A més, Heredia defensa la 
possiblitat que els paios també apren
guin dels valors culturals dels gita
nos: "El gitano de veritat té valors 
extraordinaris, s'ha d'oferir la cara 
bona del nostre poble. Els mitjans 
només es fixen en la dolenta, com la 
delinqüència o la droga, que també 
n'hi ha a la societat gitana". Heredia 
explica que els valors gitanos més 
Importants són "l'amor a Déu, a 
'Undivé', i l'amor a la família i a la 
gent que et rodeja". Tot i això, expli
ca, predominen els tòpics negatius a 
causa del racisme: "La societat bus
ca un culpable per als seus propis 
errors". 

• Venda ambulant 
La principal percepció del col.lectiu 
gitano pel que fa al mercat laboral és 
que els oficis que han dut a terme 
tradicionalment no tenen sortida de 
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• Família gitana al barri de Vallbona a Nou Barris. 
futur. Són conscients que s'han 
d'adaptar a les noves exigències 
professionals i que oficis com la ven
da ambulant són, cada cop més, una 
part del passat. Els gitanos no es 
volen quedar fora del món laboral i 
per aquest motiu valoren molt l'edu
cació i aposten per la integració dins 
la societat sense oblidar, però, els 
valors tradicionals de la cultura gita
na. A Barcelona la majoria de gita
nos treballa per compte propi, tot i 
que també són característiques la 
pluriocupació i les feines de tempo
rada. Malgrat això, el nombre de 
metges, advocats i d'altres professi
ons titulades tendeix a augmentar 
juntament amb la voluntat del 
col.lectiu de tenir un lloc de treball fix. 
Així, com explica Núria Carrera, 
tinentad'alcalde de Benestar Social, 
"cada vegada més els i les joves de 
raça gitana volen perspectives de 
futur, estudiar i treballar de manera 
normalitzada, aconseguir un habi
tatge, és a dir, ser ciutadans com 
qualsevol altre jove, tot i mantenint 
les seves pròpies arrels culturals". 

• Un futur incert 
Heredia és molt pessimista res
pecte del futur del seu poble: "Si en 
sis segles no s'ha fet res pels gita
nos, no crec que ara en pocs anys 
s'arregli tot. Ho veig cru sobretot 
perquè el tema gitano els paios el 
converteixen en el 'problema' gita
no. I a més els polítics no estan 
disposats a fer el que han de fer". 

De tota manera, el president de la 
FAGIC deixa ben clar que "som els 
gitanos els qui hem de posar-nos a 
treballar dur. Fins que no recla
mem de veritat els nostres drets i 
també les nostres obligacions no 
solucionarem els nostres proble
mes". Des de l'Ajuntament, però, 
es nega aquesta situació. Segons 
Núria Carrera, "l'Ajuntament sub
venciona l'accés a determinats 
serveis, com el d'habitatge, o al
tres ajudes i projectes de les enti
tats gitanes de la ciutat treballades 
a partir del Consell Municipal del 
Poble Gitano de Barcelona. Tam
bé són exemples les gestions que 
es fan amb els Serveis Funeraris 
per la vetlla dels difunts, als hospi-

CRAIGIE HORSFIELD 

tals per acompanyar les persones 
malaltes i els ajuts a la integració 
laboral". 

Els gitanos que viuen a 
Barcelona veuen el futur d'una 
manera incerta, però són consci
ents de la necessitat d'adaptar-se 
a una societat canviant on la pre
paració acadèmica és cada cop 
més necessària per obtenir una 
feina competitiva. Tampoc no cal 
oblidar els problemes d'habitatge i 
espai que encara pateixen. I és 
que tot i que els gitanos tinguin les 
mateixes preocupacions de futur 
que la resta de barcelonins, no es 
pot deixar de banda la situació de 
marginalltat que molts encara te
nen com a punt de partida. 

Nòmades molt sedentaris 

• Dels 6.620 gitanos que hi ha a Barcelona, la majoria viu a Sants-
Montjuïc (1.720), a Nou Barris (1.612) i a Sant Martí (1.407). Els barris 
amb menys població gitana són Horta-Guinardó (105), Sarrià-Sant 
Gervasi (29) i Les Corts (6). D'aquests gitanos, la meitat procedeix de 
fora de Catalunya, el 35,2 per cent són catalans I la resta, el 14,8% són 
els anomenats cafeletes, procedents de fora, però residents a Catalunya 
des de fa dècades. També hi ha gitanos portuguesos i hongaresos, grups 
sobre els que l'estudi de la Diputació no ha fet recerca específica. 

Val a dir que als gitanos se'ls tracta sovint com a una població 
immigrant o de pas, tot i que, com assenyala l'estudi, el 73,8 per cent de 
les famílies gitanes ha viscut sempre a Barcelona i un 17 per cent porta 
més de vint anys visquent-hi. Tot i això, també és veritat que només el 
26,2 per cent de la població gitana utilitza habitualment el català, mentre 
que el 69,6 per cent usa el castellà. Al 3,8 per cent de les llars s'utilitzen 
ambdós idiomes, i només al 0,5 per cent de les llars es paria en caló. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques 
Adigsa 

^^Quinze anys al costat dels ciutadans '^ 

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'empresa pública ADIGSA, administra 

80.000 habitatges públics a tot Catalunya des de l'any 1985. Per facilitar la 

comunicació i agilitar els tràmits dels ciutadans, ofereix el servei d'atenció 

personalitzat. 

atenció telefònica 

Atenció al ciutadà i visites concertades 932 28 72 00 

Suport a les comunitats de propietaris 932 28 72 01 

Noves promocions d'habitatges 932 28 72 02 

atenció personal 

Horari d'atenció al públic de les oficines d'Adigsa 

Hivern: de 9 a 14 h. i de 16 a 17.30 hores Estiu: de 9 a 14 hores 

atenció al territori 

Els nostres tècnics de gestió de zona realitzen permanències setmanals als barris, 

amb un equip informàtic que permet als veïns realitzar els tràmits i consultes 

evitant desplaçaments irmecessaris. 

Poden trucar al telèfon d'informació per consultar dia i hora de les permanències 

a cada barri. 

Barcelona 
C. de la Diputació, 92, 08015 
Fax: 932 28 71 01 
e-mail: adigsa@correu.gencat.es 

Lleida 
PI. d'Espanya, 3, ent. 25002 
Tel: 973 28 94 66 
Fax: 973 28 19 33 
e-mail: ad_lleida@gencat.es 

Girona 
C. d'Emili Grahit, 2, 17002 

Tel: 972 21 41 60 
Fax: 972 22 72 70 

e-mail: ad_girona@correu.gencat.es 

Tarragona 
C. de Gasòmetre, 22,43001 

Tel: 977 23 73 96 
Fax: 977 24 42 63 

mailto:adigsa@correu.gencat.es
mailto:ad_lleida@gencat.es
mailto:ad_girona@correu.gencat.es
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A l f o n s B a r c e l ó 
Associació de Veïns Sant Antoni Conviure amb la venda ambulant 

i no pel principi, comencem 
almenys per un principi bàsic de la cosa 
pública. Si no es vol posar en perill la bona 
entesa social cal respectar i fer respectar 
les normes legals. En concret, l'Ajunta
ment i les administracions en general han 
de fer complir les lleis i les ordenances. I si 
no poden o no en saben, les han de canviar, 
quan es fa palès que aquestes normes són 
injustes, ridícules o de realització impossi
ble. Ben segur: les normes no són sufici
ents; però són necessàries per ordenar la 
convivència i, sobretot, per resoldre o 
pal·liar els conflictes socials. Ara bé, resul
ta contraproduent fer normes i despreocu
par-se de la seva observança. D'altra ban
da convé insistir que no és només una 
qüestió de càstigs; també és desitjable com
plementar la pressió repressiva amb me
canismes com l'educació i el civisme. 

Compte, emperò, que quan es comença 
enraonant de principis, la cosa sovint de
genera. Al cap i a la fi, les normes no són 
simples instruments funcionals, sinó que 
també responen a interessos particulars i 
als valors dominants. Per tant no és bona 
cosa examinar les regles amb ingenuïtat 
candorosa. Sempre són biaixades, a més de 
ser discutibles i perfectibles. Fetes aques
tes puntualitzacions esbrinem el paper 
que representen els personatges que inter
venen en el tema que aquí ens ocupa. 

A la venda ambulant hi participa molta 
gent: venedors, compradors, fabricants, 
competidors, representants dels interes
sos col·lectius i simples ciutadans que con
templen el cas amb simpatia o amb hosti
litat. Per alguns d'aquests subjectes l'epi
sodi pot semblar gairebé una tragèdia, 
mentre que per altres pot vorejar la comè
dia o el sainet, o ser fins i tot una imatge 
folklòrica. En qualsevol cas, per fer-hi llum, 
és bo plantejar algunes preguntes: Qui 
ven? Què ven? A qui? D'on ho treu? Quin 
horitzó i quines alternatives condicionen 
el comportament del venedor? A qui fa la 
guitza directament? Com afecta aquesta 
activitat a l'entorn físic i social? Quines 
són les reaccions usuals de l'home del car
rer davant d'aquests fets? Fins a quin punt 
aquestes reaccions estan contaminades pel 
racisme i la xenofòbia? 

No s'ha de passar mai per alt que tots els 
fenòmens i processos socials tenen diver
ses facetes i implicacions amagades. La 
venda ambulant no és cap excepció· És una 
activitat amb espècies variades i una 

DA.M (.'ODI.NIA 

• Venedors, compradors, fabricants i vianats són protagonistes d'aquesta escena tan habitual 

llarguíssima història des de "la ruta de la 
seda" als carrets de gelats o llaminadures· 
També s'ha de subratllar la seva essencial 
dualitat: són inviables els venedors ambu
lants quan no hi ha gent que compri • 

A aquestes consideracions s'han d'afe
gir algunes pinzellades referents al con
text urbà· Una ciutat és un sistema gaire
bé orgànic en el que conviuen persones, 
institucions i artefactes de tota mena· Tots 
aquests elements es desgasten i envellei
xen, de manera que s'han de restaurar i 
renovar. Això és vàlid per als éssers hu
mans, els apartaments, les escoles, els 
semàfors i les fàbriques. La venda ambu
lant o al carrer és un empelt dins un cos 
social, la ciutat, amb orígens remots, amb 
una existència força regulada des de temps 
immemorials, amb limitacions d'espai, ple 
de servituds per facilitar una convivència 
amb moltes tensions, un sistema potent 
però que necessita molts recursos per asse
gurar la seva supervivència. I aquest em
pelt pot ser més o menys estimulat, accep
tat, simplement tolerat o clarament rebut
jat, segons motius i raons de caire divers, 
segons el moment històric i els valors soci
als dominants. 

Tothom sap que és obligació de l'Ajunta
ment regular l'ús dels espais públics en 
funció del bé comú, vetllant per a què es 

respectin els interessos particulars legí
tims. Per tal d'aconseguir-ho ha de buscar 
solucions orientades a superar els conflic
tes entre persones o sectors, aplicant crite
ris adequats a la sensibilitat i l'opinió dels 
veïns, dins un marc de democràcia partici
pativa. Però no n'hi ha prou amb regular. 
També cal aclarir i informar. En especial 
cal fer pedagogia de les mesures poc 
gratificants o èticament ambigües, i expli
car-ne els ets i uts sense enganys ni hipo
cresies. 

Deixeu-me afegir una obvietat: les reac
cions davant de la venda ambulant estan 
contaminades pel racisme i la xenofòbia. 
Ara bé, no afrontar el problema amb corat
ge pot enfortir aqueixa ideologia perversa 
i omnipresent. Per això em sembla reco
manable denunciar l'habitual duplicitat 
de pesos i mesures, segons els casos. Doncs 
resulta que els venedors ambulants de 
roses tenen mala premsa, sobretot si són 
negres o magrebins i van bruts, però no 
tant si és una senyora gran de casa nostra 
que ven loteria pels bars. Semblantment, 
molts es queixen, amb raó, de l'ocupació 
per part d'un immigrant d'un tros de vora
via com a aparador de bolsos o joguines, 
però es rar que algú protesti contra els 
abusos de bars i cafeteries que arramben 
amb uns metres quadrats per sobre de 

Kiosk 

l'espai fixat per la concessió municipal, o 
contra els ciutadans respectables que ocu
pen la calçada amb cotxes "en venda", o 
contra els botiguers que omplen les vore
res dels carrers amb publicitat i prestatges 
per atraure clients cap al seu comerç. Els 
sorolls -per indicar un últim exemple- no 
ens solen agradar, però no practiquem la 
mateixa tolerància (o intolerància) davant 
d'un concert juvenil al carrer, d'una vetlla
da de música andina, d'una claxonada 
futbolera, o d'un campaneig litúrgic. 

Senyors de l'Ajuntament, han de tenir 
normes per regular la venda ambulant i 
l'ocupació del carrer. Si les tenen, apli-
quin-les; si no són satisfactòries, diguin 
per què i en facin de noves. Però ben fetes: 
no paraules per a la galeria que de seguida 
s'emporta el vent, sinó regles clares, fona
mentades, estudiades. 

Suggereixo de pas la idea d'un responsa
ble "sociotècnic" -equiparable al paper de 
l'arquitecte en el cas dels edificis- que ga
ranteixi que es fan les consultes escaients i 
els càlculs adequats per tal que les normes 
no s'ensorrin davant d'unes lleugeres em
branzides socials. Perquè abans de fer una 
norma cal escoltar els experts i les parts 
interessades, i buscar solucions de compro
mís aprovades per consens (si és possible) o 
per àmplia majoria. Després cal preveure 
quines conseqüències se'n deriven i com es 
poden explicar i justificar davant dels veïns, 
sense fer trampes. I finalment les normes 
s'han de complir. No només amb l'amenaça 
del "garrot"; també pot ser útil avergonyir 
els culpables, buscar complicitats amb grups 
de ciutadans motivats o més sensibles (nens, 
dones, iaies, discapacitats), inventar meca
nismes de dissuassió progressiva (amones
tació a la primera infi-acció i a continuació 
penalitzacions que creixin en progressió ge
omètrica). 

Valdria la pena posar a prova projectes 
d'aquest estil, avalats per algun equip de 
científics socials (sociòlegs, economistes i 
psicòlegs). I periòdicament cal passar comp
tes, revisar i esmenar les normes, a la vista 
de les experiències viscudes. D'aquesta 
manera se simplificarien les alternatives, 
es reduirien les promeses inviables i el 
malbaratament de recursos per mor de 
projectes esbojarrats o assajos intuïtius 
sense debat ni reflexió. 

Amb mesures d'aquesta mena els veïns 
es trobarien més a gust en els seus barris 
i milloraria la convivència ciutadana. 

£arauxa 
1939 Solans marxa 

Sergi P à m i e s 
Sabino Fernàndez Campo, excap de la Casa del Rei, 

recorda que, el 26 de gener de l'any 1939, quan va desfilar 
pels carrers de Barcelona amb les tropes franquistes, l'en-
tusiasme de la ciutat era absolut. Se n'ha parlat molt, 
d'aquest entusiasme. S'ha dit que era l'expressió del cansa
ment, de la gana i del desig d'acabar amb una revolta que 
confonia l'idealisme amb la barbàrie. S'ha dit que era 
l'expressió d'un sentiment profranquista que va explotar 
després d'haver-se contingut en una zona majoritàriament 
republicana. Diu Fernàndez Campo que no oblidarà mai 
aquell dia. Jo tampoc. 

Aquell dia també va ser una jornada d'entusiasme 
antifranquista. A una de les últimes barricades per defen
sar Barcelona de l'ocupació nacional-socialista de Franco, 
els meus pares manifestaven una altra mena d'entusiasme, 
probablement més injustificat però legítim. Coneixent-los, 
no dubto que, fins a l'últim moment, van creure que podrien 

guanyar, potser no la guerra però sí aquella batalla. Posats 
a parlar d'entusiasme, doncs, m'estimo més el dels meus 
pares que no el, més armat i fàcil, de don Sabino. Pel que fa 
a la persistència d'aquell record d'una Barcelona ocupada 
per les tropes franquistes, no hi ha color. Els records del 
nostre entusiasme són molt més intensos. Recordo que, per 
culpa d'aquella guerra, els meus pares van haver-se d'exi
liar, com milers de barcelonins que sospitaven que l'entusi-
asme de l'ocupant es traduiria en tortura, mort, repressió, 
feixisme i venjança. I això els va condemnar a vagar per 
diferents països, buscant la solidaritat internacional a pa
ïsos com Mèxic, França o Txecoslovàquia. I que, en un 
d'aquests països, vaig néixer jo. Per cert: un 26 de gener. 
Una data que, cada any, em recorda que sóc fill dels records 
d'aquella última barricada a Barcelona i, de manera indi
recta -no hi havia caigut- de l'entusiasme de don Sabino. 

El País, 27 de juliol de 2000 

"L'aparellador de Catalunya" se'n va 
cap a casa. Ha presentat la seva dimissió 
al conseller Macias. Renuncia a im bon 
salari a canvi d'un destí al "cementiri dels 
elefants". Els banis vam discutir amb 
ell, vam discrepar, fjerò sempre ens va 
rebre. Li hem de reconèixer que va incre
mentar el parc de sòl públic durant la 
transició municipal. Darrerament ens 
va ajudar a defensar Can Rigalt com a 
parc metropolità i va riure qxian U vam 
demanar la seva opinió sobre el pla espe
culatiu Barca 2000. Ajuntaments de tots 
els colors i Generalitat celebren la seva 
retirada; els especuladors també. Tanta 
coincidència ens preocupa. 

La Veu del Carrer 
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El Raval 
• 0 na veu als 
mes joves 

ToNi RAMON 

La Favb i l'Associació de Veïns del Raval han impulsat el projecte El 
barrí, espai de convivència amb la col·laboració del Taller Escola 
Barcelona "Espai Jove". El projecte s'ha realitzat al Raval i és una 
prova pilot que podria aplicar-se en altres barris de la ciutat. L'objectiu 
central del projecte és la promoció de la convivència en l'àmbit de 
barri, especialment entre la població infantil i juvenil. 

Tot i que Barcelona ha estat tradicionalment una ciutat tolerant, les 
experiències viscudes en els barris permeten detectar actituds subja
cents d'intolerància i actes discriminatoris envers determinats 
col·lectius. És clar que és en l'àmbit de barri on s'evidencien les 
tensions i els problemes quotidians d'intolerància i també és en 
aquest àmbit on s'ha d'incidir per a la prevenció i la resolució dels 
esmentats problemes. D'altra banda, la població jove, a la que es 
dirigeix preferentment aquest projecte, és possiblement el segment 
de la nostra societat en el qual s'ha incidir amb més força per tal de 
garantir que la nostra ciutat seguirà sent tolerant en el futur. 

Per a la realització del projecte s'han programat un conjunt d'acci
ons multisectorials que comprenien diversos àmbits d'actuació. Asse
nyalem aquí les que s'han adreçat prioritàriament a infants i joves. 
Com a instrument metodològic bàsic s'ha optat per impulsar la parti
cipació, donant veu a infants i joves sobre la situació del barri i les 
millores que aquest necessita. Amb aquesta finalitat s'han utilitzat 
noves tecnologies que atrauen especialment la població destinatària 
del projecte. 

* Col·loquis joves 

L'activitat consisteix en la realització d'una o diverses sessions en els 
centres d'ensenyament del barri. En aquestes sessions es porta a 
terme una exposició per part d'una monitora i un debat entorn de la 
situació del barri. Finalment, els alumnes de primària dibuixen allò que 
més els agrada i més els desagrada del barri. En els centres de 
secundària es demana a l'alumnat que respongui per escrit a diverses 
qüestions del barri. En tots els casos, s'ha comptat amb l'apreciable 
col·laboració dels claustres de les escoles. 

* Exposició virtual de dibuixos 

En col·laboració amb el Taller Escola de Barcelona, i en el marc de 
Ravalnet, s'exposa una mostra dels dibuixos realitzats pels alum
nes de centres d'ensenyament al llarg de la realització dels 
col·loquis joves. 

* Enquesta a internet 

També a la pàgina de Ravalnet s'ha obert un canal de participació 
mitjançant la formulació d'una pregunta perquè els joves opinin 
sobre el barri com a espai de convivència. La qüestió és aquesta: 
"Què creus que s'ha de millorar del teu barri?". 

La mostra de dibuixos es pot consultar i la pregunta es pot 
respondre a l'adreça: http://www.ravalnet.org/convivenciaraval; 
e-mail: convivenciaraval@ravalnet.org 

Altres accions que s'han realitzat en el marc del projecte són el 
recull d'indicadors de qualitat de barri i el potenciament de les 
relacions entre entitats associatives. 

En conjunt, la realització del projecte assenyala una de les 
línies de futur que ha de treballar el moviment veïnal i l'associatiu 
en general a la nostra ciutat: donar veu a la població, ampliant els 
canals de participació tradicionals, per treballar la convivència, el 
civisme i la solidaritat en l'àmbit de barri, especialment entre 
infants i joves, tot reivindicant les inversions necessàries per fer-
ho possible. 

Toni Ramon és geògraf urbanista. 

Dibuixos realitzats 
per alumnes d'escoles 

de Ciutat Vella 
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Unes postals 
impactants i 
emotives 

JÚLIA MASIP 

Hola Fatima, hola Walid, hola Jesús, hola Susana, hola a tots els 
nens i nenes dels col.legis Drassanes i Collaso, i a tots els nenes 
i nenes que viviu a Ciutat Vella i heu fet aquests dibuixos tan 
especials i tan gràfics que semblen postals, però r o com les que 
es venen de record, sinó postals de veritat. Em prenc la confiança 
de contestar-vos perquè em fa l'efecte que n'he rebut moltes 
aquest estiu i així us les responc a tots plegats. 

Com us deia són tan gràfics els aspectes més bonics que veieu al 
vostre barri, la platja, el mar, els col.legis amb els seus gronxadors, 
els edificis, alguns d'ells antics i preciosos en el cor de !a ciutat que 
hauria de ser un honor viure-hi, perquè és on també ho varen fer 
alguns dels nostres prestigiosos avantpassats com Eugeni d'Ors, 
Salvat Papasseït, Joan Maragail entre d'altres. És on es va engendrar 
tot el brogit que la ciutat comporta, on la gent vivia el mar i el port 
directament, on les places eren de terra amb arbres grans que feien 
ombra I bancs de pedra o de fusta on els homes i dones "petaven" la 
xerrada i es comentaven com els anava la vida. Us he de dir que 
m'emociono en veure que demaneu tot això, que no és quantitat a 
nivell econòmic, que fa més referència a la qualitat de vida, espais 
nets on poder relacionar-vos, on jugar i gaudir amb tranquil·litat com 
els nens I nenes d'altres barris, com tothom que viu en aquesta ciutat 
es mereix, ja que com sabeu tots paguem impostos de manteniment, 
de neteja i de seguretat. 

Mirant-me la part que no us agrada, no puc evitar pensar amb 
les vostres mares i pares, amb els vostres mestres i tots els 
professionals que treballen en la prevenció al vostre barri. En la 
quantitat de consells i advertències que us deuen fer cada vegada 
que sortiu de casa o de l'escola per anar a jugar amb els amics: 
"vigileu amb les xeringuesl", no aneu per aquell racó!", "porteu 
pocs diners i coses de valor no sigui que us atraquin!", "per aquell 
carrer no hi passeu!", "no accepteu res d'un desconegut!"... 

Us he de dir que sobretot m'ha impressionat la precisió amb la 
qual quasi tots vosaltres (un 75%) heu dibuixat les xeringues i com 
i on es "punxen", dubto entre felicitar als vostres pares i altres 
professionals que us han prevlngut o principalment a vosaltres 
perquè em sembla que és molt vivencial, se us nota que ho veieu 
cada dia, fins al punt que dieu que no s'ha de fer davant dels nens 
petits i dibuixeu un nadól, de veritat que ós impressionant la 
capacitat de protecció que aquests fets que viviu tan directes us 
aporten cap a vosaltres mateixos, però també cap als nens I nenes 
que creixen i que us segueixen, els vostres amiguets, germans 
petits 0 veïns del carrer. 

També heu dibuixat molt gràficament i ben pintat com es roben 
les bosses, com els gossos fan les seves necessitats i el que pot 
passar després -m 'ha fet molta gràcia, estic segura que teniu 
força sentit de l 'humor- entre altres coses com les ampolles 
d'alcohol I cervesa, els que venen "xocolata" o les dones de la vida 
que teniu clarfssim com es diuen vulgarment: "putes". Tots aquests 
dibuixos vostres està clar que fan reflexionar molt, feu pensar 
sobretot en les diferències dels nostres barris en aquesta ciutat 
tan bonica I tan rica que tenim, en les diferències entre vosaltres 
els nens i nenes que hi viviu, no solament perquè cada família ós 
diferent, sinó en tots els elements mediambientals, externs a casa 
0 l'escola que pertoquen a l 'administració. 

També en la reflexió m'han vingut al cap paraules sàvies d'un 
home ja gran que n'ha viscut moltes de diferències i a qui molts 
dels nostres polítics demanen consell , però que després no se
gueixen, ell és el professor Vicenç Navarro (Conferència Inaugu
ral "L'estat del benestar a Catalunya" de les III Jornades de 
Serveis Socials d'Atenció Primària- Abril 2000. Pendent de publi
cació}, I els diu que els polítics haurien de viure a barris populars 
i portar els seus fills a l'escola pública, així no solament donarien 
exemple de la seva coherència entre idees i fets, sinó que els seus 
fills i filles s'enriquirien com vosaltres dels problemes que les 
dificultats de la vida comporten, les escoles públiques millorarien 
i la seguretat i protecció segur que també, no saben la Importància 
que tot això té al vostre barri, al cor de la nostra ciutat on tothom 
té el dret d'anar i on no ens hauria de fer por atrevir-nos a passejar, 
a descobrir la història que les pedres que moltes de les vostres 
cases, places 1 carrers tenen. 

Bon retorn a l'escola i alguns bon inici a l'Institut, us desitjo que 
el vostre barri millori molt però que molt l , vosaltres us ho mereixeu 
com tota la resta de ciutadans de la nostra ciutat. 

Júlia Masip és psicòloga. 
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Barcelona Regional Promotors d'Heron City 
Mana molt. Els seus projectes es porten a terme encara que no 
hagin cobert tots els tràmits. Un bon exemple és la plaça Cerdà: 
no es va enviar a la comissió de mobilitat i es van oblidar dels 
discapacitats físics. 

Ara l'Institut Municipal d'Urbanisme es gastarà 100 milions 
de pessetes per construir els ascensors que permetin adaptar 
la plaça Cerdà i que el seu ús es democratitzi i no margini ningú; 
és a dir, que la puguin travessar persones amb dificultats. 
Massa poder concentrat. 

Hospital Sagrat Cor 
Quin gran cor que tenen els 
gestors del Sagrat Cor! En un 
anunci diuen: "Salut immedi
ata i f inanciació a la seva 
mida. Si vostè no pot espe
rar, si el seu cor no aguanta 
la llista d'espera, nosaltres 
l'operem i podem esperar a 
cobrar en còmodes terminis". 
El que no diu és: parats i 
pobres absteniu-vos. 

Quin morro! Especulen amb 
la salut. La política sanitària 
els obre totes les portes. 
Espana va bien i en un plis plas 
t'operen de cataractes, de la 
vesícula, del cor 0 del menisc. 
La primera visita és gratuïta, 
igual que a la seguretat social; 
després, un cop curat, si no t'fias mort, els terminis poden ser de 
fins a 15.000 pessetes al mes. Tota una ganga. 

La Veu del Carrer no té per costum fer propaganda, però 
farem una excepció per si algú vol visitar una institució tan 
caritat iva. Us donem una pista: està per la plaça Josep 
Tarradelles. Comenceu a donar voltes i la trobareu. 

Veïns i veïnes: reseu per no caure malalts, per no formar part 
d'aquest exèrcit que està aparcat a les llistes d'espera. El 
vostre futur pot estar al sagrat Cor i segur que us sagnaran. 

Volen fer negoci amb l'oci dels 
veïns de Nou Barris i els vol
tants. Estan construint un cen
tre lúdic que fa por: 16 sales de 5 
cinema, un hotel de 150 habita- i 
c ions, saunes, d isco teques, ^ •^**· 
gimnàs ye-ye, ultravioletes... 
cinc milions de visitants l'any. 
(Per cert, ningú ha pensat en la 
qualitat de vida dels veïns i ve
ïnes del barri de Porta). Per no •'-
haver-hi no hi ha ni pla de mobi- " * 
litat. 

Però tanquem al cuarto fosc, 
per mentiders, els promotors S 
d'Heron City, que han declarat ^ 
a Josep Maria Huertas Claveria j ^ 
que "fins i tot la Favb hi està • y ^ l ? ' '" 
d'acord". Quina cara!! Clar que ^ K · ' * -t 
els negocis són els negocis i en aquest cas només diuen mentides. La Favb mai s'ha reunit amb 
ells. Ens consta que van tenir una reunió amb la Coordinadora de Nou Barris i encara no han 
contestat a les preguntes que els van fer. 

La Favb està en contra de construir centres comercials i lúdics a go-go, sense cap planificació 
i en espais qualificats d'equipaments, que és el cas d'Heron City. La resposta l'ha de donar el 
moviment veïnal del districte, però no menteixin: la Favb mai els va donar suport. Senzillament no 
ens hem reunit amb vostès. 

Van fort i diuen mentides... ja veurem. De moment, la maqueta que reproduïm aquí i que el seu 
valedor, Antoni Santiburcio, té al seu despatx com si fos un "Crist del Perdó", fa por. 

Grups parlamentaris del PP, CIU i PSC 
Per desvirtuar la Iniciativa Legislativa Popular. Per prendre's en broma un mecanisme de 
participació. 

Vam presentar una iniciativa contra la incineració i vostès, en lloc de tenir el coratge de rebutjar
ia, la tramiten per fer una llei que regula la incineració. 

Quina cara!! Com poden riure's de les milers i milers de signatures que vam presentar. Per què 
no han tingut la valentia de contestar NO. Ningú els qüestionarà el seu dret a legislar. 

Creuen que som tontos i pensaven que podien enganyar-nos? La participació és una assigna
tura pendent. Al polític li molesta que el pressionin, que el controlin. Però aquest cop s'han 
carregat una via de participació i mereixen ser incinerats. 

BARCELONA c/ Obradors 
(cantonada c/ Rull) 

PROPERA PROMOCIÓ D'HABITATGES 
Pisos des de 60 m^ A partir de 15.200.000 ptes. 

Grar teatre deí 
Lteeu 

5 Raníbla 

a Promoció 

C. oris tsfAjaeV.ers 

gestiona: Sogeur S.A. 

C. d'en RuU 

Rambla de Catalunya 44, 
principal 2a 
08007 Barcelona 

l-'- * Sta Mor,,t 

p. dC Joaquim JÍ 
X u u Palau ^ 

« :-> 
promociona: PORFONT 

] C 
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Discriminació 
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Ciutat i cultura de la pau 

L e s N a c i o n s U n i d e s h a n d e c l a r a t a q u e s t 
2 0 0 0 A n y I n t e r n a c i o n a l d e l a C u l t u r a p e r 
l a P a u . A B a r c e l o n a , p e r ò , j a f a m é s d ' u n 
s e g l e q u e e s t r e b a l l a c o n t r a e l m i l i t a r i s m e 
i a f a v o r d e l a p a u . D e s d e l e s r e v o l t e s 
c o n t r a l e s l l e v e s d e l s e g l e XIX a G r à c i a i 
S a n t A n d r e u fíns a l a m a n i f e s t a c i ó c o n t r a 
l a d e s f i l a d a m i l i t a r d e l p a s s a t 2 7 d e m a i g . 

P e l c a m í h i h a h a g u t u n a S e t m a n a 
T r à g i c a c o n t r a l a g u e r r a d e l M a r r o c , u n a 
g u e r r a c i v i l , m a r x e s p e r l a l l i b e r t a t , 
m a n i f e s t a c i o n s c o n t r a u n a O T A N q u e 
C a t a l u n y a v a r e b u t j a r e n r e f e r è n d u m , 
c o n c e n t r a c i o n s c o n t r a l a g u e r r a d e l G o l f 
i l a e x I u g o s l à v i a , i u n m o v i m e n t 
d ' o b j e c t o r s i i n s u b m i s o s q u e h a p o s a t l a 

m i l i c o n t r a l e s c o r d e s . E l p a c i f i s m e h a 
g u a n y a n t i n c i d è n c i a s o c i a l fins a c r e a r 
l u i a F e d e r a c i ó d'ONG p e r l a P a u . P e r ò , 
l a v i o l è n c i a d e l m i l i t a r i s m e , e l 
m a s c l i s m e , l a x e n o f ò b i a i l a p o b r e s a 
s e g u e i x r e q u e r i n t t r e b a l l a r p e r u n a 
c u l t u r a d e l a p a u q u e n o é s l a d e l c o l o m 
d e P i c a s s o , s i n ó l a d e l a j u s t í c i a soc ia l . 

DOSSIER 

Barcelona, el pacifisme i Pantiinilitarisine 

Jordi Foix 

® egiirament encara podem recor
dar el 27 de maig d'enguany, quan 
milers de persones que ens vàrem 

concentrar al Parc de la Ciutadella per pro
testar contra la desfilada militar, o els molts 
milers que ens vàrem manifestar fins el Moll 
de la Fusta per la mateixa raó. Va ser força 
interessant escoltar i llegir l'ofensiva ideolò
gica que es va donar des de la major part dels 
mitjans de comunicació. Columnistes i ter-
tulians de la radio podien acceptar qualsevol 
cosa menys el contingut transparentment 
pacifista i antimilitarista de la convocatòria: 
de rebuig de l'exèrcit com a forma de resoldre 
els conflictes, d'afirmació de la no-violència i 
el diàleg, i la resposta àmpliament popular 
que va tenir. 

I, el cas és, que era així. És evident que a 
una manifestació d'aquestes característiques 
s'hi va per molts motius, a cadascú el mouen 
unes coses més que d'altres. Unes persones 
es mourien pel mal record que portava l'exèr
cit desfilant per la Diagonal -malgrat que 
després canviessin l'itinerari-, altres rebut
javen segurament el que simbolitzava la 
desfilada com imatge militar d'uniformitza-
ció nacional, l'expressió de la simbologia més 
rància del PP. Però el manifest unitari que 
varen signar més d'un centenar d'entitats 
ciutadanes deixava ben clar que el que es 
denunciava era la mateixa simbologia mili
tar, mes enllà del seu caràcter "nacional". 

Com va escriure Manuel Vàzquez Mon-
talbàn. Barcelonès n'hi ha moltes, dir 
Barcelona és dir molt i dir no res, és ficar dins 
d'un mateix calaix realitats molt diverses, 
de vegades molt contradictòries, i normal
ment són ganes d'enganyar-se a un mateix, 
fer-se'n una imatge plana i uniforme. Però 
l'experiència ens demostra que una d'aques
tes Barcelonès és una que pensa en clau 
pacifista i antimilitarista, i la història ens 
diu que no és petita, que és una cultura, 
aquesta, que està arrelada en molta gent a la 
nostra ciutat, i que no ha sortit del no res, 
que ve de lluny. 

Només hem de fer un petit repàs, per 
veure que aquesta és una realitat de caire 
popular, impregnada de valors solidaris i 
internacionalistes, valors que s'han anat 
construint lentament i que cada cop estan 
més arrelats en la cultura popular. 

Des dels primers objectors de consciència 
a la mili, en temps del franquisme, a princi
pis dels anys setanta, potser l'origen del 
pacifisme activista contemporani a 
Catalunya, fins aquest 27 de maig han pas
sat ja molts anys, i pel camí podem trobar 

Marxa ant io tan a Barce lona a l 'estiu de 1980. 

moltes experiències que han anat construint 
aquesta cultura. Potser els moments culmi
nants varen ser el de la lluita pel NO al 
referèndum de l'OTAN, amb im esclat parti
cipatiu del moviment veïnal i popular, i 
també el gran ressò que va arribar a tenir el 
moviment d'objecció de consciència i per la 
insubmissió a la mili obligatòria, com una de 
les expressions màximes de la desobediència 
civil, moviment que ha demostrat com, des 
de la desobediència civil i la no-violència es 
poden canviar coses. 

Si fem una petita relació incompleta ens 
trobem un grapat de fites que ens mostren 
que aquest és un moviment cultural com el 
Guadiana: la resposta popular i solidària a 
la Guerra del Golf; la gran resposta que es va 
donar durant la guerra a l'antiga Iugoslàvia, 
contra la guerra als Grans Llacs, contra les 
proves nuclears... De vegades la resposta 
pacifista s'ha expressat en forma de mobilit
zacions més 0 menys amples al carrer. Però 
també molts cops ha estat un tipus de pràc
tica cultural i testimonial que al cap del 
temps té el seu ressò: la campanya per l'ob
jecció fiscal als pressupostos militars, la cam
panya contra les mines antipersonals... Ac
cions que, de vegades, tenen resultats pràc
tics i obliguen als poders establerts a canviar 
les seves polítiques. Són pràctiques que han 

desenvolupat un moviment ciutadà de vega
des molt viu, arribant a tots els barris, i 
d'altres menys. Però que l'expressió activis
ta d'aquest pensament hagi minvat no vol 
dir que no deixi una empremta que va canvi
ant poc a poc els valors culturals. El reconeixe
ment mediàtic del pacifisme que fan les 
institucions, treient-li normalment la seva 
força de desobediència, no ha sortit del no 
res, sinó del reconeixement d'aquesta em
premta que van deixar unes pràctiques locals 
que acostumen a no ser mai reconegudes. 

Una de les característiques d'aquest mo
viment és que va de l'acció individual i el 
petit grup local o de barri, a moments d'eclo
sió àmpliament unitaris. Això ha estat pos
sible pels referents que s'han donat. El Casal 
de la Pau (ja desaparegut), el Centre de 
Treball i Documentació o Justícia i Pau, 
entre d'altres, han sabut jugar una funció 
dinamitzadora, de cultura molt unitària. 

Un altre aspecte característic del pensa
ment i la pràctica pacifista actual a Barcelona 
i a Catalunya és que cada cop més s'ha anat 
integrant i diluint dins de l'ideari dels dife
rents moviments alternatius, més que 
constituir un moviment específic. Això és 
més una virtut que no pas un defecte. El 
pensament feminista, el moviment de coope
ració i l'ecologista han anat en bona mesura 

LLUÍS SALOM 

integrant una visió hoUstica on la fi i els mitjans 
estan necessàriament relacionats. L'última 
campanya contra el FMI i el Banc Mundial a 
Praga, la campanya per l'aboMció del deute 
extern, les campanyes contra el comerç d'ar
mes realitzades per les ONG's de cooperació, o 
la campanya de Nadal contra la joguina bèl·lica 
i no sexista en són alguns exemples. 

Això ens ensenya que no podem imagi
nar un pacifisme limitat a la crítica de 
l'armamentisme i que no s'atreveixi a pen
sar i promoure pràctiques culturals alterna
tives a la cultura de la violència que en bona 
mesura travessa la nostra vida quotidiana: 
la violència i la intolerància contra els nous 
immigrants, contra els col·lectius mes frà
gils agredits molts cops permanentment per 
la "norma", contra les dones... Son exemples 
del dia a dia on la cultura pacifista de la 
mediació, contra la intolerància, per la des
obediència civil a les injustícies i per la 
resolució no-violenta dels conflictes ha d'anar 
creant camps de reflexió i d'intervenció pràc
tica des del pensament pacifista, no limi
tant-lo a la lluita contra l'armamentisme i 
els exèrcits, i anant més enllà. 

Jordi Foix és membre d'Ecopacifistes de 
Nou Barris (Centre JMDelas d'Estudis per 
la Pau). 
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Millorem 
el transport 
als barris El Bus de la Gent del Barri 

El Bus del Barri s'ha creat per cobrir les necessitats dels barris de Barcelona 
on els autobusos regulars no poden accedir. 
De mida reduïda, dóna servei local al barri, unint els seus principals 
llocs d'interès social i de serveis (Ajuntament, ambulatori, mercat...) 
A més, les línies del Bus del Barri, tenen connexió amb la xarxa bàsica 
de transport públic. 

TMB www.tmb.net wap.tmb.net 

Altres línies de 
Bus del Barri 

que ja funcionen: 
Tibidabo - Vallvidrera 

PI. Eivissa - Sant Genis 

Joan XXIII - Barri de la Mercè 

Escorial - Can Baró 

Estació de Sants - Bordeta 

Gràcia- La Salut 

Guinardó - Font d'en Fargas 

http://www.tmb.net
wap.tmb.net
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Els reptes pacifistes 

Pere Ortega 

© quest any 2000 ha estat 
declarat per Nadons Uni
des any internacional 

de la Cultiira per la Pau. Ha estat 
un encert, que es vulgui tancar el 
segle i obrir un de nou amb el 
missatge de la pau. I és que aquest 
segle ha estat especialment sinis
tre, recordem sinó els 110 milions 
de persones que han mort per cau
sa directa de la guerra, més altres 
50 milions per causes indirectes de 
fam i malalties. És normal, doncs, 
que al Uarg d'aquest segle hagi 
arrelat un fort sentiment de pau i 
antimilitarista en el món. A casa 
nostra, en els últims anys, ha anat 
consolidant-se un moviment per la 
pau que, encara que irregular, ha 
sabut mobilitzar-se al voltant d'es
deveniments com la Campanya del 
Referèndum per la permanència a 
la OTAN (1986); la guerra del Golf 
(1992) o les més recents de Bòsnia i 
Kosovo; i les diverses campanyes de 
sohdaritat amb les poblacions que 
patien agressions militars com a la 
Reg^ó dels Grans Llacs, a Algèria, 
totes elles impregnades d'un fort sen
timent pacifista; o el moviment d'ob
jectors de consciència que van desafi
ar a l'Estat desobeint el Servei Mili-
tai·ObUgatori;odarreramentroposi-
dó a la desfilada militar pels carrers 
de Barcelona, que ha comportat una 
de les mobilitzacions de més èxit dels 
darrers anys i que va generar un 
gran debat sobre la utilitat dels exèr
cits. I tot plegat ha ciistal.litaat en 
una Federació Catalana d'ONG per 
la Pau que agrupa 19 associacions. 

Però els pacifistes no han estat 
sols en el treball d'anar aprofimdint 
ima cultura de pau. Al seu costat, 
altres moviments socials s'anaven 
impregnant del valor de la pau: el 
feminisme que, en la seva demanda 
d'igualtatentregèneres.reclamaque 
s'aturí la violència exercida històri
cament contra les dones, recordant-
nos que tota la violència és d'origen 
masculí iles guerres i els exercita són 
un invent dels homes; l'ecologisme, 

DANI CODINA 

Fest iva l ce lebrat al Parc de la Ciutadel la contra la desf í lada militar. 

que reclama que s'aturin les agressi
ons almediambienties visqui enpau 
amb la natura; o els moviments de 
solidaritat internacional, que han 
orquestrat campanyes com la d'abo
lició del deute extern amb un fort 
contingut pacifista de rebuig a les 
despeses militars i al comerç d'armes 
com una de les causes de la pobresa i 
les desigualtats entre p^sos rics i 
empobrits. 

Existeixen, a més, prou exemples 
de que el militarisme continua sent 
un motiu pel qual la societat sTiauria 
de preocupar. Encara que, a simple 
vista, Espanya no sembli un país 
militaritzat, sí en can^i que es produ
eixen una sèrie de fets que fan pen
sar el conti^ari: incorporació a l'es
tructura militar de TOTAN; 
professionalitaació dels exèrcits; des
envolupament de noves armes (un 
nou avió de combat europeu 
Eurofighter, la fragata 2000 i els 
blindats Leopard i Pizarro, que cos
taran al voltant de 2 bilions de pesse
tes); la participació en el nou 
Euroexèrcit de 60.000 soldats de la 
Unió Europea ienlacreacióde l'Agèn-
ciaEuropeadlndústriad'Armes.Pins 
al'extrem quetotplegatfaque aquest 

any 2000 la despesa militar a Espa
nya hagi estat de 5.700 müions de 
pessetes diaris. 

Després hiha el persistent milita
risme mundial. Aquí hi ha l'OTAN, 
més forta que mai després de la guer
ra contra Ii^slàvia, sense haver 
abandonat la possibihtat de la guer
ra nuclear com element dissuasorí, 
buscant en la seva ampliació cap els 
països de l'Est europeu una expansió 
dels seus objectius de control militar, 
així com l'ampliació de la seva de
marcació d'actuació, ara sense límits 
geogràfics definits, i que contempla 
lesdenominades accions'ïorad'àrea", 
amb el risc d'intervencions militars 
exteriors; i les noves missions nome
nades "humanitàries", com !a recent 
guerra de Kosovo, on sota l'excusa de 
la defensa dels drets humans dels 
albanesos començà ima guerra con
tra tota Iugoslàvia. 0 el persistent 
militarisme d'Estats Units, amb la 
demanda d'un increment del pressu
post de defensade 112.000 milions de 
dòlars {13 bilions de pessetes) per als 
pròxims sis anys, peranous sistemes 
de defensa, com la nova versió de la 
Guerra de les Galàxies que obre un 
fiítur incert en el món, afavorint la 

proliferació d'armes de destrucció 
m£issiva i possiblement una nova 
cursa d'armaments. 

0 sigui, no falten raons perquè el 
moviment per la pau continuï perse
verant. Entre les qüestions més im
mediates cal esmentar aquelles que, 
per patir-les dins de casa, tenim més 
possibilitats d'intervenir. 

La més urgent, i que ens afecta a 
tots de molt a prop, és demanar una 
solució per a Euskadi en el tema de la 
violència i el terrorisme d'ETA. Tot i 
que el terrorisme no té cap justifica
ció i els únics responsables són els 
que el practiquen, cal demanar solu
cions a través del diàleg i la negocia
ció entre totes les parts implicades, i 
insistirque aquestes l'úniccamí deia 
pau. Pertant, cal demanar als partits 
polítics, i sobretot aquells que gover
nen a Euskadii a Espanya, queaban-
donin els prejudicis i posin tots els 
mitjans per aconseguir el diàleg que 
porti a la pau. 

Després hi ha la despesa militar 
espanyolaíqueés de 5.700 milions de 
pessetes diaris) destinada al mante-
nimentderexèrcit,aradquisiciód'ar-
mament, i a la investigació de noves 
armes. Aquest exèrcit professional, 

per la seva magnitud (170.000 efec
tius) i per la quantitat de recursos 
que consumeix, no sembla que es 
justifiqui davant la manca d'amena
ces 0 perills per Espanya. En canvi, 
aquests enormes recursos destinats 
al terreny civil proporcionarien més 
benestar social. O altres d'ordre mo
ral, com suprimir les expori:acions 
d'armes espanyoles cap a paisos en 
conflicte on seran utilitzades en guer
res internes; o comprades per go
verns que violen els drets humans de 
la població; o a països empobrits que 
es gasten en armes els escassos re
cursos dels quals disposen. 

Aquí cal recordar que la major 
part de les indústries d'armes són 
propietat de l'Estat. En aquest sen
tit, el camí emprès per un sector 
reduït, però carregat de consciència 
moral, és admirable. Em refereixo 
als objectors fiscals a la despesa mili
tar, els quals es neguen a contríbuir 
amb els seus impostos de la part 
proporcional del pressupost del Mi
nisteri de Defensa, donant-la a orga
nitzacions d'utilitat social. Es un ter
reny ple d'obstacles, però els 
insubmissos al servei militar i els 
objectors fiscals al rebut de l'aigua 
han obert un camí ple d'esperances. 

Finalment, hi ha les violacions 
massives dels drets humans, aque
lles derivades de la violència estruc
tural, les quals cal donar resposta 
sense treva. Emrefereixoal'exercida 
contra les dones, els nens, minories o 
pobles sencers condemnats a la po
bresa o la manca de llibertats. 

Per combatre totes aquestes vio
lències i situacions injustes calen re-
flexiói alternatives positives. Comen
çant per aquelles coses òbvies, que de 
tant que ho són, oblidem que són les 
prioritàries. I acabant per reclamar 
un govern mundial més democràtic 
que superi l'ordenament actual dels 
estats i els seus exèrcits. 

Pere Ortega és llicenciat en Histò
ria i membre del grup de pau i desar
mament C3A de Justícia i Pau. 

P A R Q U E T S 
Venta, Instalación y 

Restauración de todo 
tipo de parquets 

EXPOSICIONY VENTA 
A r i z a l a , 21 

T e l . 93 3 3 3 32 15 
B A R C E L O N A 

A v . G e n e r a l i t a t , 61 
T e l . 93 6 5 8 10 83 

V I L A D E C A N S < B a r c e l o n a ) 

OFERTA CALEFACCIÓ CENTRAL A GAS 
Confort a tota la casa 

Caldera mixta Roca s e n s e p i l o t 
ESTALVI de 8 a 10.000 p t e s . a n y 
Sala d ' e s t a r , 3 d o r i n i t o r i s , b a n y 
(40 e l e m e n t s r a d i a d o r s a l u m i n i ) 

CervaGas 

Trav.de Dalt, 87-BCN 

TOTAL OPCRTA 295.000 + IVA 

^ Vagui aplaçat amb el rebut del gas 
6.350 pts. al mes. Ens ocupem de tot 

Truqui'ns al 93 210 29 36 

S í í 

® a s t e I I ó 
*Les teves botigues de música 

*De la A a la Z *100 x 100 música 
nou de la rambla, 15 tel: 93 302 42 36 
sant pau, 2/W.; 93 Í02 2J 95 
taUers, 3 (clàssica) tel: 93 318 20 41 
mmj tel.: 93 302 59 46 

UWars, 79 tel.: 93 30J 3575 
barnasud, (gavà) tel.: 93 638 2918 
taUers, (overstob) tel: 93 412 72 85 
creu cuberta, 73 tel.: 93 424 57 96 

t^ M ^ 
Articles per a festes 

Màgia tots els dijous, 
de 6'30 a 7'30 de la tarda, 

per Faust Màgic 
cl Rauric, 6 (barri Gòtic) 

T 93 317 71 38 
Pàrking gratuït 

cll<i^ 

la lloca 
Cancr del P i , 8 (Barri Gòtic) 

OB002 Barcelona 
T e l i f o n 3 1 8 55 38 

EL TELÈFON DELS VEÏNS 

93 412 55 44 

Trav.de
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La pau i els noms dels nostres carrers 

Andrés Naya 

® o sempre els carrers han 
tingut un nom. Josep 
Maria Huertas Claveria, 

en el seu l l ibre Calles de 
Barcelona, indica que a l'antigui
tat els carrers no tenien nom ofi
cial i la gent els denominava apli
cant-los el nom d'algun edifici, 
algun accident topogràfic o algun 
establiment públic o fins i tot d'al
gun ofici que s'hi practiqués. Va 
ser cap al 1770 quan es van co
mençar a col·locar rajoles a les 
parets. Des de llavors, moltes co
ses han passat en el temps i a la 
ciutat. La revolució de 1868, l'an
nexió dels pobles a Barcelona, les 
dictadures, la República, la guer
ra civil i la recuperació de la de
mocràcia van tenir les seves con
seqüències en els noms dels car
rers. Estic convençut que darrere 
de cada nom hi ha sempre alguna 
raó de ser. 

Ens vam proposar llegir el Dic
cionari Nomenclàtor de les Vies 
Públiques de Barcelona (1996) i 
comprovar quins carrers estan 
relacionats amb la cultura de la 
pau o de la guerra. 

En l'esmentat treball, si no ens 
hem equivocat, es recullen 4.288 
noms. Topònims que no només es 
refereixen a carrers, sinó també a 
parcs, torrents, camins o passejos 
i rieres o avingudes. Hem pogut 
constatar que destaquen, per la 
seva quantitat, els noms relacio
nats amb els que eren els propie
taris del terreny que avui ocupa 
la via pública; també molts altres 
estan relacionats amb ciutats i 
pobles, personatges de la ciència i 

la cultura, accidents geogràfics, 
plantes o animals, etc. 

Respecte de la relació que te
nen els noms amb la guerra o la 
pau, hem pogut constatar que 192 
noms estan relacionats directa
ment amb la cultura de la guerra: 
militars, herois, noms de batalles 
bestials i conqueridors de terres i 
gent. En concret, militars que són 
honrats amb un nom n'hi ha 113. 

Relacionada amb la guerra ci
vil de 1936 hi ha una desena de 
persones que, com a víctimes que 
van ser, assenyalen l'horror de la 
guerra en les seves biografies: 
aftisellament, exili, mort a les 
presons (Miguel Hernàndez , 
Antonio Machado, J u l i à n 
Besteiro, Andreu Nin...). Aquests 
noms, referits a la guerra, amb 
les seves biografies, són un crit 
per la pau. Van ser batejats en 
democràcia, que també va donar 
a un carrer el nom d'avinguda de 
l'Exèrcit, coincidint amb l'home
natge de Barcelona (?) a les For
ces Armades (1979). 

La pau, com era d'esperar, en 
surt mal parada. A un petit pas
satge se li va donar el nom de 
Pasage de la Paz (amb G, com 
podeu veure a la foto), per com
memorar la Pau de Bergara, que 
es va produir el 1875, any de la 
seva apertura. Tres carrers més 
fan referència a personatges que 
podem acceptar que defensaven 
o practicaven el "pacifisme". 
Aquests són: carrer de Baliarda 
-Francesc Baliarda i Ribó. Veí 
de Sant Andreu, conegut com 
"El Noi". Líder de les lluites con

tra les quintes, que va morir al 
1850-, carrer John Lennon-com
ponent dels Beatles que va realit
zar gestos significatius perla pau-
i carrer Olof Palme -polític suec, 
primer ministre del seu país i 
destacat lluitador per la pau, 
que va morir assassinat- . No 
hem trobat més protagonistes 
pacifistes al nomenclàtor con
sultat. Amb criteris molt am
plis, podem assenyalar que una 
desena de carrers porten noms 
que, d'alguna manera, poden 
tenir alguna relació amb la pau 
real: Amistat, Concòrdia, Har
monia, Igualtat... El nomenclà
tor porta data de 1996 i, a últi
ma hora, ens informen que en 
aquest llistat hi hem d'afegir el 
nom de Mahatma Gandhi, ja que 
al barri de Poblenou se l'hi ha 
donat aquest nom a una plaça 
de nova creació. 

Posar un nom o un altre a un 
carrer té la seva importància. Els 
noms de la guia de carrers reflec
teixen una cultura, uns compor
taments, una filosofia de vida. A 
la nostra ciutat el balanç final és 
molt desigual. Hi ha molt dese
quilibri. Una tasca a realitzar és 
donar suport a una cultura de la 
pau posant noms d'aquelles per
sones, moviments socials i esde
veniments històrics que tinguin a 
veure amb la pau, que d'una ma
nera 0 d'una altra estiguin com
promesos amb ella. De la guerra, 
dels seus bàrbars i els seus mili
tars, ja hi ha prop de 200 carrers 
que en deixen constància. Exces
siu. La P a u té u n passatge amb falta d'ortografia. 

Treballar la pau des del municipi 

Fundac ió per la P a u 

© ecoUint una proposta antiga de 
Vicenç Fisas, un equip de persones 
de la Fundació per la Pau ha 

treballat en un seguit de propostes pensa
des per al foment de la Pau des de l'àmbit 
municipal. 

Educació per la pau 
Els ajiuitaments poden assumir un paper 
molt actiu en la difusió de la cultura de pau, 
portant a terme iniciatives com les següents: 

-Divulgar i difondre els diversos aspectes 
que conformen la Cultura de Pau, tant des 
dels mitjans de comunicació municipals com 
des de l'organització, o donar suport a activi
tats específiques sobre aquestes qüestions. 

-Adquirir llibres sobre temes de pau per a 
les biblioteques i centres de documentació 
municipals, obrint-ne seccions específiques, 
i fins i tot establir petits centres de recursos 
per la pau. 

-Fomentar i facilitar la tasca d'educació 
per la pau a les escoles, així com promoure 
que aquestes facin objecció de consciència 
als programes de militarització de l'ense
nyament. 

-Batejar carrers de la ciutat amb els noms 
de persones significades pel seu compromís 
per la pau. 

-Agermanar-se amb ciutats de països llu
nyans i fomentar l'intercanvi i el coneixe
ment mutu. 

Intervenció per la pau 
Els mimicipis també poden intervenir directa
ment per fomentar la pau dins del seu propi 
àmbit d'actuació, i així podrien: 

-Afavorir poUtiques d'integració, ajut i soU-
daritat amb les poblacions immigrades així 
com impulsar, des del municipi, accions i acti
vitats que fomentin el respecte a la diversitat. 

-Establir serveis de mediació i resolució 
pacífica de conflictes al mimicipi, que intervin-
drien quan fos necessari i estarien integrats 
per persones amb una sòlida formadó en aquests 
temes. 

-Portar a terme cursos de formació adreçats 
als cossos de seguretat municipals en temes de 
mediació i resolució de conflictes i respecte a la 
diversitat. 

-Ajudar les poblacions civils de països en 
guerra o postguerra, i acoUir els desertors 
provinents d'aquests països. 

-Recolzar activament els desertors, 
insubnüsos, objectors de consciència i objectors 
fiscals del seu municipi, donant suport econò
mic, legal, publicitari, etc. 

-Destinar una aportació econòmica específi

ca i concreta (provinent, per exemple, dels 
recursos estalviats pel final de la conscripció) a 
programes de sensibüització i promoció de la 
Cultura de Pau. 

-Participar activament en les xarxes de 
municipis europees i internacionals que apos
ten per la promoció i defensa dels Drets Hu
mans i la construcció de la Pau. 

Desmilitarització 
Els ajuntaments es podrien comprometre for
malment i pública a prendre tota una sèrie de 
mestires per desmilitaritzar els seus municipis 
i convertir-los en agents de pacificació. Algunes 
d'aquestes mesures podrien ser: 

-No donar permís mimicipal per instal.lar 
fàbriques d'armament ni instal.lacions mili
tars al seu terme municipal. 

-No cedir instal.lacions mimicipals per a 
actes de l'exèrcit. 

-En el cas de ciutats amb port, no acoUir 
vaixells de guerra. 

-Vigilar i intentar impedir el trànsit d'armes 
pel municipi, incloent-hi el port en el cas de les 
ciutats que en tenen. 

-Les autoritats municipals no assistirien a 
cap acte militar. 

-No donar, des del municipi, informació als 
i les joves sobre la integració en l'exèrcit profes

sional, i intentar que si altres organismes la 
donen (oficines d'ocupació, acadèmies priva
des, etc.) també es faciliti informació sobre les 
opcions alternatives a la defensa armada. 

Federacions de municipis 
Els Ajimtaments també podrien afavorir que 
les federacions de municipis prenguessin un 
pap)er imjxjrtant fomentant canvis legislatius 
com la disminució de les despeses militars als 
pressupostos de l'Estat, la concessió d'asü polí
tic als desertors, el reconeixement legal de 
l'objecció fiscal, i d'altres. 

Ajuntament per la Pau 
En definitiva, creiem que des dels municipis 
es pot iniciar una via activa a favor de la pau. 
Per a exemplificar aquest compromís, i te
nint en compte la coincidència amb l'Any 
Internacional de la Cultiu-a de Pau, els ajun
taments podrien signar durant l'any 2000 
una declaració, aprovada pel ple municipal i 
amb el màxim de difusió i debat ciutadà, que 
recollís totes (o moltes) de les propostes i 
mesures esmentades aquí, i això els perme
tria anomenar-se "Ajuntaments per la Pau". 

Des de la Fundació per la Pau es mantin
drà im registre actualitzat dels diversos ajim
taments declarats "Ajuntaments per la Pau". 
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'Vicenç Fisas 
Titular de la Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans 

'Tjapaunoés elcolomde 
Picasso, sinó la justícia social 

:'^ 
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alsÍto'lR"«Métfi'a Unesco sobre 
Pau i Drets Humans i l'Escola de 
Cultura de Pau de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Vicenç 
Fisas treballa en la formació de 
joves capaços de contribuir pro
fessionalment a la resolució de 
conflictes i a fer un món més just 
i solidari. Amb tenacitat, aquest 
pacifista i objector de primera for
nada vol implicar les administra
cions i els polítics en el que ell 
anomena la creació d'una diplo
màcia catalana de la pau. El ter
reny sembla que el té socialment 
adobat per les ONG i els senti
ments solidaris, però la seva tas
ca no és fàcil. La prova és que fa 
dos anys va proposar al Fòrum 
2004 un projecte per fomentar 
internacionalment el moviment 
per la pau a Colòmbia i encara és 
hora que li responguin. Però ell 
no s'ha creuat de braços i l'està 
posant en marxa, modestament, 
des de la universitat. 

— Per què està convençut que 
Catalunya pot ser una escola de 
diplomàcia a favor de la pau? 
^ A Europa, fa anys que paï
sos pet i ts com Bèlgica i Holan
da potencien l 'activitat acadè
mica, política i social que tre
balla en l 'àmbit de la pau. S'in
vestiga com actuar en la de
fensa dels drets humans , com 
or ientar les polítiques de me
diació, sobre iniciatives de des
armament . . . Si d'això se n'en
carreguen les grans potències, 
acaben per prevaler polítiques 
de poder lligades als seus inte
ressos. En canvi, els països més 
pet i ts poden ac tuar amb més 
generos i t a t en to ts aques t s 
àmbits , i amb un nivell d'efec
t ivi ta t més alt. A Catalunya 
potser ha arr ibat el moment 
que tot el potencial humà dis
pers i de joves formats que ara 
només aprofiten les ONG s'or
ganitzi , amb suport institucio
nal, per fer també del nostre 
país un referent de la diplomà
cia per la pau. 

— No n'hi ha prou, per tant, 
amb la militància pacifista i 
solidària a les ONG? 
H No pot ser que al món els 
països dediquin recursos as
tronòmics a fer de la guerra 
una professió i que en canvi no 
hi hagi professionals de la pau. 

— I com són els professionals 
de la pau? 
^ El terme que ens agrada uti
l i tzar és el de constructors de 

Una entrevista de Marc Andreu 

Retrat 
Un avi jove i ben 

acompanyat 

cultura de pau 
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Vicenç Fisas é s el professor progre que to thom voldria 

pau, i el seu perfil va més enllà 
de la militància tradicional. Es 
t rac ta de persones amb una 
fo rmac ió g e n e r a l i m u l t i -
d i sc ip l inar , e s tud ioses dels 
conflictes domèstics i in terna
cionals, coneixedores dels me
canismes de la violència cul
tura l , social, mediàtica. Han 
de ser gent amb sensibil i tat , 
paciència i coneixements que 
els permetin veure què hi ha 
més enllà de les manifestaci
ons de violència. 

— Gent que es forma 
específicament a la Universitat. 
^ Efectivament. La diploma-
tura de Cultura de Pau de la 
UAB ofereix per segon any 70 
places, i omplim. I l'Escola de 
Cultura de Pau ofereix també 
una assignatura de 80 places a 
Ciències Polítiques que igual
ment omplim. Però el reconeixe
ment d'aquesta nova inquietud 
professional no és només acadè
mic; també es veu en les ONG i 
en la gent que viatja. Les cam
panyes en xarxa sobre temes 
concrets i connectades a nivell 
internacional són una altra mos
tra d'aquest potencial. 

— Es treballa millor a favor de 
la pau amb campanyes contra la 
fam, el comerç d'armes o les 
mines antipersona que no pas 
fomentant un discurs pacifista 
global? 

^ El discurs global és necessari 
com a marc de referència. Però 
per treballar amb efectivitat cal 
fer-ho de forma parcel.lada, cer
cant complicitats i confiances 
concretes. I això no es pot fer 
exclusivament des dels movi
ments socials, les ONG o els 
partits polítics. L'experiència de 
campanyes com la de les mines 
demostra que s'avança molt grà
cies a la implicació d'alguns go
verns i organismes internacio
nals. En temes estructurals com 
la fam i el comerç d'armes és 
més difícil aconseguir aquesta 
implicació, però estem conven
çuts que, cercant complicitats, 
es poden fer coses. 

— Com anar publicant informes 
plens de xifres esgarrifoses 
sobre la pobresa, la violència o 
la fam al món? 
^ No, no es tracta de fer tre
balls de descripció del proble
ma. Les xifres ja les coneixem, 
encara que no s'han divulgat 
suficientment. En qualsevol cas, 
al món patim un excés d'infor
mació molt difícil de pair i que 
fins i tot pot dificultar que la 
gent percebi que pot canviar co
ses. Per això una de les funcions 
dels constructors de pau és mos
t rar el que es pot canviar. Cal 
actuar, però no és fàcil. 

— Era més fàcil durant la 
guerra freda? 
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Vicenç Fisas va néixer a 
Barcelona fa 47 anys. 
Casat i amb dos fills, ié 
també vma néta. Sí, és avi, 
però no ho sembla. De fet, 
és aquell professor jove i 
progre que tothom voldria 
tenir, encara que les 
classes de Desarmament i 
Mediació de Conflictes que 
ell imparteix no són gaire 
habituals. Diu que es 
dedica a treballar per la 
pau "des de fa 30 anys". 
Ho proven ima trentena 
de llibres, i entre els 
últims destaquen Adíós a 
las arman i Cultura de 
paz, editats per Icaria. 
Ara diu que abans de 
tomar a escriure prefereix 
"madurar algunes coses i 
posar en marxa el 
tinglado". Es refereix a 
l'Escola de Cultura de Pau 
de la UAB, creada fa un 
any a pailir de la càtedra 
Unesco sobre Pau i Drets 
Hiunans que ell ostenta 
des de'n fa gairebé quatre. 
Ja no està sol. Té un equip 
de luxe: la Maria Cafladas 
(responsable 
administrativa i de drets 
humans), Raül Romeva i 
Dani Luz (encairegats, 
respectivament, dels 
àmbits de recerca i 
desarmament de l'Escola), 
i Kristian Helzbolheimer, 
responsable del projecte 
Colòmbia 2004. 

^ Ara vivim una època de ma
jor complexitat dels conflictes, 
amb actors que no són t an t els 
exèrcits com les màfies, les 
guerri l les, els moderns bando
lers. I a les arrels d 'aquestes 
situacions de violència no hi 
ha una única causa. Això està 
prou estudiat ; els problemes 
sur ten a l 'hora d 'encarar els 
conflictes. Portem 10 anys de 
males experiències amb els 
cascos blaus i encara tenim 
pendent la reforma de la ONU. 

— Però a les cimeres 
internacionals s'expressen 
bons desitjós. 
• • Hi ha una acumulació de bo
nes paraules des de fa temps, 
però també d'inèrcies patèt i 
ques. I un exemple clar és el de 
l'ecologia. Què més cal demos
t r a r per entendre que estem 
des t ru in t el medi ambient? El 
que manca és l 'atreviment dels 
polítics a solucions radicals i 
una opinió pública que exigei
xi canvis de comportament. 

— I com es poden agitar 
aquestes consciències? 
• • Amb l'acció concertada dels 
mitjans de comunicació, les ONG 
i el món polític. El Fòrum del 
2004 havia de ser una gran opor
tuni tat en aquest sentit, però 
els seus responsables estan ca-
gats de por i no volen afrontar 
alguns reptes. Si no s'hi compro
meten de veritat, millor que tre
guin del programa el tema de la 
pau. Perquè treballar i parlar 
de la pau vol dir per força plan
tejar qüestions que han de ser 
doloroses. No es tracta de treure 
el colom de Picasso ni de fer 
venir el Peter Gabriel a un festi
val. No, no és això; la pau és la 
justícia social. I requereix d'una 
aproximació i aportació real a 
conflictes reals. Per què el Fò
rum 2004 no es planteja temes 
com el de la fam, el comerç just 
o ajudar Colòmbia? 

— Segur que tot és tan 
negatiu? A la web del Fòrum 
2004 hi ha un observatori 
internacional de conflictes 
molt interessant. 
^ Observar els conflictes és el 
primer pas. Però el repte no és 
fer més mapes i es tadís t iques. 
Els llibres en van plens. El 
repte de ver i ta t és ac tuar so
bre aquests conflictes. 

— Recomani doncs, alguna 
acció concreta a favor de la 
pau. Però també un parell de 
llibres. 
mm Las semillas de la violència, 
de Luis Rojas Marcos, és una 
obra molt didàctica. I Chicos son, 
hombres seran, de Myr iam 
Myedziam, és un llibre difícil de 
trobar (editorial Horas y Heras. 
Madrid, 1996) però molt il.lus-
trador de com s'aprèn la cultura 
de la violència a través de la 
mística de la masculinitat. Pel 
que fa a les accions, no hi ha una 
consigna única. Hi ha moltes 
maneres de treballar per la pau, 
tant de forma individual com de 
manera concertada amb col·lec
tius i campanyes. En qualsevol 
cas, cal compaginar sempre les 
actuacions a favor de canvis es
tructurals amb els canvis perso
nals. Si no treballem aquesta 
coherència, malament. 
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Per un pla alternatiu 
entre la Ciutadella i el Besòs 

Manifest de les entitats i dels ciutadans i ciutadanes 
que es reuneixen al Fòrum de la Ribera del Besòs 

Els barris de Sant Martí, al municipi de Barcelona, i del marge 
dret del riu Besòs, al municipi de Sant Adrià, han estat 
històricament un conjunt de perfèries mal relligades entre 
elles. Ara, per primera vegada, es donen les condicions òptimes 
per articular tots aquests barris i els seus habitants en un teixit 
urbà coherent i participatiu. Però l'accelerat procés de 
desindustrialització de la zona litoral i la manera especulativa 
com s'està efectuant la seva transformació urbanística propici
en la pèrdua de patrimoni històric i la diàspora dels grups 
socials menys afavorits en favor dels interessos d'empreses 
poderoses i de les capes socials més benestants. 

Davant la manera com s'efectua la transformació del terri
tori entre la Gran Via i el mar, i des de la Ciutadella fins al riu 
Besòs, les entitats i persones que es reuneixen al Fòrum de la 
Ribera del Besòs volen manifestar les reflexions i propostes que 
segueixen: 

1. Cal que els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià 
encarreguin a un equip independent un Llibre blanc de la 
remodelacio de la Ribera, de la Ciutadella al riu Besòs. 

2. Cal revisar els plans urbanístics més especulatius, com 
ara el de Diagonal Mar, i establir una quota de les plusvàlues 
lu-banes generades per reinvertir-les obligatòriament en els 
espais i equipaments públics i en habitatge social dins del 
conjunt de la zona. 

3. Cal aturar la destrucció del patrimoni industrial de la zona 
i promoure un nou catàleg amb caràcter normatiu. Cal assegu
rar els mitjans per a la preservació d'aquest patrimoni amb un 
pla que permeti passar de la preservació d'elements aïllats a la 
protecció i preservació de conjunts i d'itineraris. 

4. Cal establir un Museu i Centre de recerca de la Barcelona 
Obrera i Industrial a la fòbrica Ca l'Aranyó del Poblenou. 

5. Cal assegurar la peiTnanència i la promoció activa dels 
tallers i de les indústries no contaminants ja establerts al 
Poblenou i al polígon industrial de la Mina. La incorporació 

d'activitats basades en les noves tecnologies no pot ser el pretext 
per promoure l'especulació immobiliària i la desaparició de les 
activitats existents. 

6. Cal assegurar una política de suport a la transformació 
competitiva del teixit comercial que n'asseguri la permanència. 

7. Necessitem una política d'habitatge social quantitativa
ment suficient i realment a l'abast de les classes populars, 
distribuïda per tots els barris de la Ribera, des del Poblenou fins 
a la Mina. 

8. Cal un pla d'equipaments públics per a tots els barris de 
la Ribera, tant els del terme de Barcelona com els del marge dret 
del Besòs a Sant Adrià, que no es limiti a cobrií' els vells dèficits 
encara ben presents, sinó que tingui en compte les noves 
necessitats i l'increment de la població. 

9. Cal garantir el caràcter plenament púbUc del parc de 
Diagonal Mar, sense restriccions a l'accés durant les 24 hores i 
amb equipaments de titularitat pública a l'interior. 

10. Cal un acord definitiu sobre el Pla Integral de la Mina, per 
tal d'assegurar una inversió suficient per millorar-ne les condi
cions urbanístiques, econòmiques i socials, com a alternativa a 
la degradació i al desplaçament dels seus habitants. 

11. Cal fer reserva adient de solars dins dels plans per al 2004 
prop del carrer Fernàndez Màrquez, per fer efectiva la rehabi
litació del barri de la Mina i assegurar la connexió del barri amb 
el teixit urbà de la zona. 

12. Cal replantejar-se el sistema escolar públic de centres de 
primària i secundària a la zona, obrir noves escoles d'oficis i 
unitats d'escolarització externa, així com augmentar la xifi*a 
d'educadors al carrer. 

13. Cal avançar cap a la creació d'un govern metropolità 
representatiu i eficaç i, alhora, cap al reconeixament instituci
onal dels barris. 

14. Cal superar la divisòria entre Barcelona i Sant Adrià 
amb alguna fórmula d'unificació del territori fins al riu Besòs. 

P r i m e r a reLnciú d ' en t i t a t s s i g n a n t s : Araiu Hiatòriu del Poblenou, AV de la Mina (SL Adriül, ACR Besòs. Ass, Comercianta del Barris del Beafta, Aas. Dones Amhar Prim, AV DiajuHial Mar, AV 
Pnblenou. AV Mart-sTOC, AV Paraguai-Pürú, AV Sud-Ocsl BesÒ5. CEIP Concepció Arenal, CEIP Eduard Marquina. CEIP Generii! Prim, CEIP .Joaquim RU.VTLI. Centro Cultura] Gitano ISt. .4drià], 
CoI.lKctiu d'Alfabetització de la Mina (St. Adrià 1, Col.legi d d Sagrat Cor, ComÍBsió d'Afeclaia 22^', Cnop, d'HabitaigE Habitat 2000, Coop, d'Habitatge Sagrat Cor. Coop. Gregal, Escola d'Aduíts l·Ianuel 
Fernúndea I.SL AdriàJ, Favb, Germanetcs de l'.^HHumpció, Grup de Joves El Gat Meaquer, Madeinbarcelona, Grupo Juvenil UnLón tSt. Adrift), lES Barri Buaiis, lES Poblenou, lES Rambla Prim, 
Moviment d'aturats MOVID'A ISt. Adrià), Parríiquia Sant Paiilí, Parròquia Sant Pere lïrtnengol, Pairüiquia Sagrat Cor, Parròquia M, de Déu de Ica Neus (Si. Adrià i. Xarxa d'Intercanvi la Toma. -t 

A roficina de Rehabilitació 

treballem per facilitar-vos 

les coses. 

• - . - ^ 

Hi trobareu tot el suport, 

rassessorament, els ajuts i 

subvencions de totes 

> CCCB Montalegre, 5. 08001 Barcelona. 
Tel. 933 064 100, Web: www.cccb.org 

les administracions 

i altres serveis que us faran 

més fàcil i senzilla la 

reliabilitació del vostre edifici. 

ProEixample 
Cíicina rte Relialji.iiac'ó 
València 307, planta baixa 
08009 Barcelona 

Telèfon 934 570 522 
htip://vi·ww.proei)tample.es 

Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Aigües de Barcelona. Fecsa. Grup Enher. 
Gas Naturaí, Banc Sabadell. Banca Catalana. Banesto. Caixa Catalunya, Caixa Penedès, Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, Caixa de Sabadell, Gremi de Constructors d'Obres, Gremi Empresarial d'Ascensors de 
Catalunya. Gremi provincial d'Empreses de Pintura de Barcelona. Col·legi d'AdminisUadors de Finques de Barcelona, 
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Col-legi d'Arqjilectes de Catalunya Demarcació de Barcelona, 
AXA • UAP Seguros, Catalana Occident. Mapfre, Vitalicio Assegurances, Zurich, GOS - Corretíuria de Segures 
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Ajuntament de Barcelona 1; 

1909*00 >10·12·00 
Balthasar Burkhard >Andreas Gursky > Günther Fòrg 
Candida Hòfer > Thonias Ruff > Hiroshi Sugimoto > Jeff Wall 

L'ARQUITECTURA SENSE OMBRA 
Exposició i conferències al CCCB 

Cenlrede Cultura ConlcmpiirànlD 
de Barcebiui 

http://www.cccb.org
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CARRER DOSSIER 

La ciutat i les armes 

Elia Herranz 

© ot considerar-se Barcelona una 
ciutat on les armes tenen especi
al protagonisme a la vida civil? 

Aparentment, no. L'\ill pacifista de seguida 
troba armes visibles als carrers de Barcelona 
de la mà, principalment, de les forces de segu
retat públiques i privades (policies i vigilants). 
La crònica de successos parla de tant en tant de 
fets violents protagonitzats per persones ar
mades i dels arsenals del terrorisme i de grups 
d'extrema dreta. D'altrabanda,lalògica realista 
obUga a comparar la nostra ciutat amb moltes 
altres del món on les armes formen part, dia a 
dia, de la vida (i de la mort) dels seus ciutadans. 

La guerra, situació social que sembra d'ar
mes els Uocs on passa, està físicament Uxmy de 
la quotidianitat de Barcelona i de la major part 
de la seva població. Sabem, però, que les armes 
existeixen. Quin sentit tenen en temps de pau 
uns objectes que segons el diccionari serveixen 
per atacar, ferir, matar o defensar-se? Princi
palment, les armes estan destinades a les 
activitats esportives, la caça i la pesca, el món 
del col·leccionisme i, finalment, la seguretat 
pública i privada. En principi, aquesta última 
utilitat de les armes se suposa només com im 
mètode de defensa, mai d'atac. Podem anar 
una mica més lluny i pensar que també existei
xen armes menys perceptibles. Hi ha ima 
indústria armamentista. Hi ha im mercat ne
gre d'armes propiciat per les guerres que ens 
envolten i els sistemes de "seguretat" clandes
tins de persones amb poder. Diguem-ne que les 
armes hi són, però no es veuen. 

L'Estat de l'era democràtica ha regulat amb 
una llei orgèinica "per la protecció de la segure
tat ciutadana" el control d'armes i explosius a 
tot el país. L'incompliment de les normes deri
vades d'aquesta llei suposa incórrer en un 
delicte de tinença ü.lícita d'armes. 

Existeixen cinc tipus de llicències per regu
lar la tinença d'armes lleugeres. La llicència A 
doomienta les armes propietat dels Cossos de 
Seguretat de l'Estat. La llicència B, les armes 

ARXIU 

Embargament d'armes del mercat negre . 

de foc curtes de particulars. Donada la 
perillositat d'aquestes armes, les condicions 
per a la seva tinença són les més restrictives. No 
es poden fer servir per la defensa de béns. 
Únicament es concedeixen a persones amena
çades, la vida de les quals corre un gran periU. 
A primers d'abril d'aquest any existeixen 276 
llicències d'aquest tipus a la província de 
Barcelona. La llicència C documenta les armes 

del personal de vigüància i seguretat privada 
(detectius, vigilants, escoltes...). Els vigilants 
de seguretat han de portar xina credencial que 
els identifiqui i només poden portar l'arma 
mentre realitzen les seves fiíncions. Les llicèn
cies D, E i F documenten les armes esportives. 

Les armeries són els establiments que po
den vendre tot tipus d'armes legals. L'encarre
gat ha de tenir una autorització d'armer que 

Armes lleugeres legals 

• 1 a. Armes curtes (pistoles i revòlvers); 2a. Escopetes i rifles; 3a. Escopetes de menor potència; 4a. 
Escopetes d'aire comprimit; 5a. Armes blanques; 6a. Armes d'avantcàrrega (es carreguen per 
davant) i antigues; 7a. Armes d'injecció majestàtica, ballestes, arcs... 

Les armes conservades com a record o col·leccionisme precisen d'un certificat d'inutilització 
expedit per la Guàrdia Civil. 

Les armes d'imitació han de correspondre a uns prototipus predeterminats. Només poden tenir-
les els adults i no poden sortir del domicili. 

Armes prohibides: Pistoles i revòlvers que tinguin adaptada una culata (es convertirien en arma 
llarga). Armes alienades dins d'un objecte (per exemple, els bastons-estoc). Armes simulades (per 
exemple, un bolígraf que dispara). Armes, les característiques de fabricació de les quals, han estat 
alterades sense autorització. Navalles automàtiques o que tinguin una fulla superiora 11 cm. Punyals 
(tenen doble fil) inferiors a 11 cm. Defenses de plom o filferro. 

concedeix la Guàrdia Civü. El local ha de tenir 
unes mesures de seguretat estipulades. L'auto
rització definitiva per dedicar-se a aquesta 
activitat la concedeix la Delegació del Govern. 
Les botigues d'esports poden vendre armes 
esportives sense una autorització específica, 
però han d'informar a la Intervenció d'Armes 
de la Guàrdia Civü. Existeixen altres locals que 
necessiten ima autorització per vendre armes 
antigues, d'avantcàrrega o reproduccions. 

A Catalimya hi ha 374.158 llicències d'ar
mes sense comptar les de tipus A i C (seguretat 
pública i vigüància privada). Un total de 6 
armes per a cada 100 habitants -la major part 
rifles i escopetes-, una estadística que esgri
meix la Guàrdia Civü per mostrar-se optimista 
respecte del control d'armes a Catalimya. Les 
xüres parlen d'ima gradual disminució (a 
Catalunya hi ha actualment registrades 860 
armes curtes de particulars, 202 menys que 
l'any anterior). Dels fets greus de violència 
denunciats, no arriben al 10% els casos amb 
armes de foc, la major part de les quals van ser 
armes d'imitació, dada aquesta última a tenir 
en compte per a la reflexió. Al 1999 es va 
estrenar un reglament per les llicències de caça 
que consistia en vm nou examen dividit en 
teoria i pràctica. De 425 sol.ficituds, 175 van ser 
denegades. Un altre exemple que posa la Guàr
dia Civü per manifestar que Espanya és, junt 
amb ItàHa, im dels països de la Unió Europea 
més restrictius a l'hora de concedir llicències. 

Les associacions pacifistes alerten que dar
rere les xifres pot amagar-se ima impHcació 
real de Barcelona i Catalunya en el comerç 
d'armes a gran escala. La situació estratègica 
de la ciutat, amb im gran port, ho facüita. 
L'existència d'una indústria a Catalunya indi
rectament Uigada a l'armamentista o la relació 
de grans entitats bancàries amb altres bancs 
que financen indiistria d'armament, són algu
nes de les qüestions que les associacions paci
fistes remarquen quan parlen de la relació de la 
nostra ciutat amb les armes. 

Polítiques de coexistència a les ciutats 
Jovan Divjak 

0 uan vaig acceptar parlar d'aquest 
temaalaConferènciaEuropea "Ciu
tats pels Drets Humans", vaig 

partir delfet que Sarajevo té una històriaUaj-ga 
i petorbadora i que es troba en una cruüla 
cultural, històrica i religiosa de l'Est a l'Oest: 
"És aquí on l'Est i l'Oest s'han tomat a aturar 
de beU nou", -cita sobre Sarajevo, d'vm autor de 
narracions de viatges. Així doncs, vaig pensar 
en el fet que Sarajevo ha gaudit d'un model de 
vida mvdtiètnica i interreUgiosa entre diferents 
pobles iuguslavis, i que durant la guerra de 
1992 a 1995 es va dur a terme un acte bàrbar 
de destrucció i que, en tant que ciutat, ha 
sobreviscut i, per tant, té vma perspectiva de 
reconstrucció social, poKtica, econòmica, cultu
ral i de qualsevol mena. 

Estem obligats a parlar amb pietat d'aques
ta ciutat i dels seus habitants, els quals van 
patir im setge de 1.450 dies (del 6 d'abril de 
1992 al 19 de març de 1996). Cal reexaminar la 
responsabüitat d'altres ciutats europees en 
relació al recent sofiiment i les experiències de 
la ciutadaiüa de Sarajevo i d'altres ciutats 
centreeuropees màrt i rs com Vukovar, 
Dubrovnik, Mostar, Gorazde, Büiac. És neces
sari estabHr d'entrada obligacions i responsa
bilitats des dels centres europeus de poder. 

centres pwlítics, econòmics i culturals amb l'ob-
jectiu de protegir els drets humans a Sarajevo 
i el seu entorn. 

Durant el setge de Sarajevo, em preguntava 
sovint: "Per què la destrucció de les ciutats és 
per a l'agressor una de les fites primordials, 
primer a Croàcia i després a Bòsnia-
Hercegovina?". L'única resposta raonable que 
se m'acut és que es tracta d'exercir una oposició 
tirànica destruint els més grans valors de la 
civüització. La destrucció de Dubrovnik, de 
Mosa, de Sarajevo i d'altres ciutats, posen 
obertament en evidència imes idees guerreres 
realment ximples: "Després de la guerra cons
truirem una ciutat encara més bonica". Això 
recorda la mateixa idea febdsta que pretenia 
convertir la veUa Varsòvia en pols i cendra per, 
tot seguit, construir-hi al damunt Varsòvia...! 

Bogdan Bogdanovic va escriure al diari 
Borba: "amb el pas dels anys, he elaborat la tesi 
que un dels motors de l'ascensió i de la caiguda 
de les civüitzacions és ima història eterna 
d'Augustin i de Maniché... Per què no hauria 
de ser aixf? És la història d'una Uuita entre 
aqueUs que estimen i els que odien les ciutats, 
una lluita a cada moment de la història, a cada 
nació, a cada cultura, a l'interior de cada perso
na". En un altre Uoc continua:".. .D'ençà que hi 

ha món, les ciutats s'han destruït en nom de 
'fortes conviccions' i en nom de les més elevades 
normes militars , de les normes morals més 
terribles, en nom de l'ordre religiós, de la cons
ciència de classe i de la raça...!". 

Preguntem-nos ara: quines normes morals, 
religioses, ètniques, polítiques han portat els 
bàrbars a destruiries ciutats a Croàcia, Bòsiüa-
Hercegovina i, en aquests moments, a Kosovo? 

Per confirmar les indicacions precedents, us 
presento una descripció de la barbàrie, comesa 
contra els infants. Es tracta d'un extret del 
llibre-diari "L'arquitecte i els bàrbars", divan 
Straus, l'arquitecte de Sarajevo: "la maternitat 
crema, i els bebès, les parteres i el personal de 
la clínica s'han salvat, en l'últim moment, 
refiígiant-se en la seguretat del sòtan. El doctor 
Srecko Simic (doctor honoris causa) suplica als 
terroristes en nom dels nounats, en nom de les 
150.000 criatures nascudes en aquesta matei
xa maternitat. I llavors, un nou xoc! Quatre 
bebès, acabats de venir al món, quatre petits 
sols, encara sense nom, són assassinats dins les 
incubadores. Els salvatges l'obliguen, en aquest 
precís moment, a tallar el corrent elèctric i, amb 
el sabotatge de la cinquena columna, a aturar 
el generador i tallar l'aigua perquè no es pugui 
apagar l'incendi. Una perfecta organització de 

la mort...!". 
Als alcaldes de Londres, París, Washington, 

Moscou, Roma, Madrid, Boim, Belgrat, Zàgreb 
i d'altres ciutats sels va informar d'aquesta 
barbaritat, igualment com ho va saber la seva 
ciutadania, en la mesura que llurs alcaldes i 
Uurs autoritats van voler informar-la! 

Les víctimes sabem molt bé perquè Europa 
primer caUava i després reaccionava, una mica 
tard, per protegir els drets humans, 
especialment el dret a la vida! "El dret a la vida 
de tot ésser humà està protegit per llei". (Punt 
1, article 2 de la Convenció europea per protegir 
els drets humans i les Uibertats fonamentals)! 

Per què, doncs, es mirava l'assassinat, la 
sang, l'incendi i la destrucció europea sense 
reaccionar? "No hi ha excuses per un acte 
criminal com aquest. Que aquest süenci resti 
com una taca damunt la consciència de L· vella 
dama". Molts europeus, després d'haver vin
gut a Sarajevo, han pronunciat aquestes pa
raules: "Com a europeu sento vergonya", però, 
n'hi ha prou amb això? 

Jovan Divjak és excap de l'exèrcit per a la 
defensa de Sarajevo. Text extret de la Memòria 
de la Conferència Europea "Ciutats peh drets 
Humans". 
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ALTRES ASSOCIACIONS CARRER setembre-octubre de 2000 

r̂ ti.̂  El punt de trobada del pacifisme 
L del mes i 
L. ^ La Federació Catalana d'ONG per la Pau celebra el seu tercer aniversari 

GERARD MELGAR 

Molta gent no es resigna que la pau 
continuï essent un concepte abs
tracte i utòpic. A Catalunya, algu
nes ONG que actuen en aquesta 
direcció van crear el 30 de setem
bre de 1997 la Federació Catalana 
d'ONG per la Pau "amb la voluntat 
d'agrupar i coordinar les entitats 
que treballen per la pau", segons 
explica el seu secretari, Jordi 
Armadans. "Ja hi havia l'experièn
cia de la Federació Catalana d'ONG 
pel Desenvolupament i la dels Drets 
Humans; aleshores, algunes orga
nitzacions vam creure que calia 
afegir-nos a aquesta experiència 
de coordinació", segueix. 

Una vintena d'entitats 

Inicialment eren deu ONG les que 
van formar la federació que dirigeix 
Joan Gomis; ara ja hi ha 14 entitats 
membres i 6 d'observadores. La 
diferència entre amdues categori
es és que aquestes últimes no te
nen estatuts jurídics d'entitat o as
sociació privada, o no són ONG 
exactament. "Una federació tan 
sols la poden constituir organitza
cions amb estatuts (ja siguin asso
ciacions o fundacions); per tant, 
vam decidir crear aquesta fórmula 
d'entitats observadores i així poder 
aglutinar moviments de base que 
podien aportar moltes coses", acla
reix Armadans. 

Segons el secretari de la Fede
ració Catalana d'ONG per la Pau, 
hi ha tres grans avantatges en tre
ballar de forma federada: "D'una 

NOM: 

ADREÇA 

TEL: 

FAX: 

WEB: 

E-MAIL: 

ON ANAR 
Federació Catalana d'ONG 
per la Pau 
Pau Clan's, 76, Prai. la . 
08010 Barcelona 

93 302 51 29 
93 301 75 62 

www.pangea.org/perlapau/ 
fedcat/tedcat.htm 
perlapau@pangea.org 

banda, es fomenta que les entitats 
es coneguin més entre elles matei
xes. En segon lloc, la coordinació 
permet que tinguem més presèn
cia o arribem més lluny en les nos
tres reivindicacions. A més, també 
aconseguim una veu unitària en 
determinats congressos als quals 
no podrien assistir totes les orga
nitzacions. Sense una federació, a 
la Taula d'ONG el moviment per la 
pau no estaria representat". Tot i 
així, Jordi Armadans assegura que 
les ONG federades segueixen rea
litzant el seu treball tal i com sem
pre havien fet: "La Federació té un 
caràcter coordinatiu, però les cam-

• Camp de refugiats ruandesos a Mugumba, Goma (Zaire). 

panyes i les activitats són tasques 
de les ONG". 

Quant al seu organigrama, hi ha 
una assemblea de totes les enti
tats membres i una Junta Directiva 
elegida per portar les tasques dià
ries. "Tot i que els càrrecs són 
limitats, tota entitat pot optar a for
mar part de la Junta", declara 
Armadans. 

Activitats diverses 

Durant 1999 van organitzar els 
"Debats de la Federació". Va ser 
un fòrum programat per tal que les 
diferents sensibilitats en el corrent 
de la pau poguessin discutir con
juntament. El mateix any, també es 
va celebrar el I Congrés Català per 
la Pau, com a preparació de la 
Crida Internacional per la Pau que 
tingué lloc a La Haia al maig de 

1999. Aquest congrés va durar tres 
dies en els quals, a través de po
nències i debats, es va arribar a 
unes conclusions de cara a la Cri
da Internacional per la Pau, orga
nitzada per commemorar els cent 
anys des de la primera Conferèn
cia Internacional sobre la Pau, tam
bé a La Haia. Una de les conclusi
ons fou que tot i haver canviat en 
els darrers anys, els governs enca
ra continuen mantenint polítiques 
armamentístiques que van en de
triment de les necessitats socials 
de la gent. 

Ja que el 2000 ha estat declarat 
per les Nacions Unides com l'any 
de la Cultura de Pau, la Federació 
Catalana d'ONG per la Pau està 
editant un butlletí trimestral on s'in
forma de les activitats que porten a 
terme les diferents ONG: campa

nyes, jornades, conferències, de
bats, publicacions... "D'aquesta 
manera volem donar suport a la 
tasca que cadascuna d'elles fa per 
separat". Al butlletí també hi tenen 
cabuda suggeriments, espais d'opi
nió i informació internacional. 

Armadans creu que el movi
ment pacifista passa per un mo
ment de bona acceptació: "De fet, 
si vam formar una federació ara 
fa tres anys és perquè hi ha un 
clar interès en progressar en el 
camí cap a la pau". Pensa que 
cada vegada més, des de diver
sos sectors, es recolzen les se
ves accions: "Amb la resposta de 
la ciutadania davant la desfilada 
militar a Barcelona, per posar un 
exemple, es va veure com la gent 
està al costat de la pau. Estem 
generant més complicitat". 

Llistat d'Entitats 
Entitats membres 
Ass. per les Nacions Unides a Espanya 
Fontanella 14, ler l a 
08010 Barcelona 
Tel: 93 301 39 90 Fax: 93 317 57 68 
Correu Electrònic: aun@bcn.servicom.es 
Pàgina WEB: http://www.servicom.es/anue 
Associació Josep Vidal i Lleclia 
{Consulteu amb la Federació) 
Centre de Trebati i Documentació 
Gran de Gràcia 126-130 pral 
08012 Barcelona 
Tel: 93 217 95 27 Fax: 93 416 10 26 
Centre Unesco de Catalunya 
Mallorca 285. pral 
08037 Barcelona 
Tel: 93 458 95 96 Fax: 93 457 58 51 
Correu Electrònic: cBntre@unescocat-org 
Pàgina WEB: http://www.unescocat.org 
Escoltes Catalans 
Mare de Déu del Pilar, 18 
08003 Barcelona 
Tel: 93 268 91 10 Fax: 93 268 91 12 
Correu Electrònic: ec@escoltes.org 
Pàgina WEB: iittp://www.escotes-org 
Fundació per la Pau 
Pau Claris 76 pral l a 
08010 Barcelona 
Tel: 93 302 51 29 Fax: 93 301 75 62 
Correu Electrònic: pelapau@pangea.org 
Pàgina WEB: http://www.pangea.org/perlapau 
institut Víctor Seix de Polemologia 
Julià Portet, 5 3r 2a 
08002 Barcelona 
informació per a la Defensa deis Soldats 
Gran de Gràcia, 126 pral 
08012 Barcelona 
Tel: 93 237 58 01 Fax: 93 416 10 26 
Correu Electrònic: ids@pangea.org 
Justícia I Pau 
Rivadeneyra, 6 10è 
08002 Barcelona 
Tel: 93 317 61 77 Fax: 93 412 53 84 
Correu Electrònic: juspau@pangea,org 
Pàgina WEB: http://ww.pangea.org/org/juspau 
Minyons Escoltes Guies S. Jordi de Catalunya 
Rambla Mn. Cinto Verdaguer, 10 
08190 Valdoreix (Sant Cugat del Vallès) 
Tel: 93 590 27 00 Fax: 93 590 04 92 
Correu Electrònic: mig.cag@pangea.org 
Pàgina WEB: http://www.pangea.org/mig.cat 
Moviment per la Pau 
Providència, 42 
08024 Barcelona 
Tel: 93 219 33 71 Fax: 93 213 08 90 
Correu Electrònic: movpau@suport.org 
WEB: http://www.teleline.es/personal/movpau45 
Servei Civil Internacional-Catalunya 
Carme 95 Baixos 2a 
08001 Barcelona 
Tel: 93 441 70 79 Fax: 93 441 70 18 
Correu Electrònic: sciSpangea.org 
Pàgina WEB: http://v™/w.pangea,org/sci 
Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal 
Rivadeneyra 6 10è 
08002 Barcelona 
Tel: 93 317 61 77 Fax: 93 412 53 84 
Correu Electrònic: juspau@pangea.org 
WEB: iittp://www.pangea.org/otg/juspau/index.htm 
Universidad Internacional per la Pau de S. Cugat 
Miquel Servet, 9 
08193 Bellaterra 
Tel: 93 417 53 85 Fax: 93 434 00 27 

Entitats observadores 
Amics de l'Arca 
(Contacteu amb la Federació) 
Artesans de la Pau 
(Contacteu amb la Federació) 
Assemblea Antimilitarista de Catalunya 
Cera, 1 r bis 
08001 Barcelona 
Tel: 93 442 21 01 
Centre d'Estudis sobre la Pau i el Desarmament 
Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B 
08193 Bellaterra 
Tel: 93 581 24 24 Fax: 93 581 20 02 
Centre Pau i Treva 
Enric Granados 2 
08007 Barcelona 
Tel: 902 410 000 Fax: 93 454 96 55 
Seminari Permanent d'Educadors per la Pau 
Facultats Formació de Professorat (UB) 
Edifici Migdia 12 11, Passeig Vall d'Hebron 171 
08035 Barcelona 
Tel: 93 403 50 98 Fax: 93 403 51 21 
Correu Electrònic: speps@d5,ub.es 
WEB: http7/www.ub,8s/div5/sen«is/spep/spep,htm 

FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA 
VISITES GUIADES al recinte de la Casa de Misericòrdia 

Tots els dimecres. Durada: 2h. Preu: Individual 500 pts. Grups (màxim 30 persones) 6.000 pts. 
CURS: Els convents del Raval TALLERS DIDÀCTICS 

Professor: Joan Rosàs (tècnic del Servei de Museus, Generalitat de Catalunya) El naixement d'un llibre: Adreçat a alumnat de Primària. Preu: 6.000 pts. 
Dates: 18-25 d'octubre i 8 de novembre, de 19 a 20:30 h. i 11 de novembre de 10:30 a 12 h. Què és un arxiu històric: Adreçat a ESO. Preu: 6.000 pts. 

Totes les activitats cal concertar-les prèviament. Informació: Tel: 93.302.16.92, de 10 a 14 i de 15 a 18 h. 

http://www.pangea.org/perlapau/
mailto:perlapau@pangea.org
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mailto:pelapau@pangea.org
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mailto:movpau@suport.org
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Un reportatge de 

Anna Madueho 

Biirkina Fasso és un país de l'Afidca nordoccidental 
que resumeix molt bé les misèries i les riqueses 
d'aquest continent. El contrast d'arribar-hi des de la 
ciutat de Barcelona és molt impactant. 

La felicitat dels homes íntegres 

\§SISKKKÉHÈKKKÈ^^''^ vol cap a 
Burkina. Amb unes motxilles modes
tes i sense grans expectatives, perquè 
el cap resta encara en els darrers 
exàmens d'avaluació i en els petits 
problemes que deixem a Barcelona. 
Però en abandonar el còmode avió de 
la companyia Sabena on hem passat 
més de cinc hores i baixar a l'aeroport 
d'Ouagadougou, tot el que havíem 
imaginat queda petit. 

Activitat, molt activitat. La ciutat viu 
en una gatzara continuada. La primera 
impressió que patim és de pèrdua 
total. Què fem allí enmig? Els estímuls 
que ens arriben són tants i tan diferents 
que els sentits són insuficients per 
filtrar-los i emmagatzemar-los. 

Ckjlors, olors, calor, gent, robes, 
fruites, cotxes, calor, gent, calor, gent, 
calor i molta més gent. Tothom ven. 
Tothom corre a oferir allò que duu amb 
un cistell al cap. - "Ça va, madame"-
(madame jo?), - "Oui, ça va, ça va." 

A Ouaga la gent es desplaça sense 
parar. A peu, amb motocicletes, amb 
taxis, amb bus, o amb cotxes que amb 
prou feines s'aguanten. Tothom nave
ga. Tothom arrossega els peus. Tot
hom riu. Tothom ens mira. Tothom ens 
toca. Tothom camina. Tothom carrega 
coses. Tothom gaudeix. Tothom va 
brut. Ningú es queixa. Tothom des
prèn alegria i vitalisme. 

• Una pinya familiar 
La família és l'organització base de 
tota la societat. Els membres d'una 
mateixa família formen pinya i s'ajuden 
en tot nnoment. Els avis són els més 
respectats. Els nets els demanen con
sells i els fills els admiren. Un avi a 
l'Àfrica és tota una institució. 

Els grans pares familiars són també 
els qui negocien els matrimonis. A 
Buri<ina els matrimonis acostumen a 
ser en molt poques ocasions per amor. 
Normalment són arranjaments entre 
amics, intercanvis, pactes. Dues per
sones es casen per conveniència. Lla
vors, a partir del casament, la dona 
passa a ser "propietat" de la família 
de l'home i la seva funció és procrear 
i fer tot el possible per augmentar la 
família. Per altra banda cal recordar 
que els homes burkinabesos es po
den casar amb tantes dones com 
ells vulguin. Els fills habituals per 
dona oscil·len entre 5 i 7. 

Les dones d'Ouaga i en general les 
de les societats africanes s'ocupen 
dels fills i del menjar. Elles són les qui 
carreguen dia i nit els fills. A Ouaga és 
nx)tt estrany trobar una dona que no 
carregui un nadó a l'esquena. Es ca
sen quan són moitjoves (potsermenys 
de 15 anys) i a partir d'aleshores co
mencen a criar. Viuen a la mateixa 
casa que les altres dones del seu marit 

i juntes fan pujar els fills. El sentiment 
de l'atracció i l'estima queden pels 
amants. La vida en família i la convi
vència entre les diferents dones d'un 
buri<inabès són molt més accentua
des als poblats que a la pròpia ciutat. 

Els joves són els qui pitjor ho tenen. 
Estan desocupats la major part de 
l'any. Quan és temps de collita tots van 
als poblats propers i segurament tro
ben algun treball. Però els mesos res
tants vaguegen i van fent. Deixen dir al 
temps. I el temps no diu res. El més 
important i sorprenent és la força de les 
famílies. La submissió i el respecte cap 
a la institució que tots presenten i de
fensen. 

La societat burkinabesa no 
s'estressa. La feina no ocupa en cap 
moment l'espai familiar ni el temps 
d'oci. Recordo que teníem uns veïns 
que es passaven la tarda jugant al 
parxís i bevent te verd. Mentre prenien 
la poca fresca que el vespre els oferia 
aprofitaven per xerrar i cultivar les 
amistats. En general la gent de Burtdna 
és molt amable. Molt agraïda i sobretot 
molt, (molt, molt), hospitalària. 

• Una pobresa molt rica 
A Ouagadougou hi ha pobresa. La 
gent és pobre. Però ningú pateix. Sem
bla que els buridnabesos no tinguin la 
noció del demà. Ells pateixen l'avui i el 
fan passar. Si no mengen, passen 
gana, i si tenen tres pollastres se'ls 
mengen tots en un sol dia. Mai pensen 
en la possibilitat de repartir-lo i estalvi-
ar-lospersi... "Carpe Diem", aprofita el 
moment, viu en pau, i respira. Gaudeix. 

Quan els nens del carrer veuen un 
blanc repeteixen contínuament: "Kadó" 
(regal). Primer, fobserven, et toquen, 
foloren i repeteixen sense parar la 
paraula. Els qui són més espavilats ja 
fan un joc de dues paraules. Alguna 
cosa semblant a "tubabu-kadó", és 
l'assimilació de dos termes. Per un 
cantó Blanc i per l'attre Regal. 

Així que carregats de resignació allí 
ens convertim en els homes-regal. Per 
a tots aquells nens érem riquesa, di
ners "bombons", "bigs" i poca cosa 
més. Què esperàvem? 

Però, és aquí, en aquest moment, 
quan et sents pur materialisme, quan 
perceps alguna cosa que es contradiu 
dins teu. No són pobres, descobreixes. 
Tenen una cultura molt rica, uns mites, 
unes tradicions. Es converteixen així 
en persones molt més riques que no
saltres. Rics perquè tenen molts co
lors, moltes cançons, otors, ritmes... 
rics perquè s'estimen la seva vida. Rics 
perquè són feliços. 

• Les sorpreses d'Europa 
Els habitants d'Ouaga no ens enve
gen. Més encara, no ens entenen. 

Ouagadougou, capital de Burkina Fasso 

Vam estar parlant tota una tarda 
amb els nostres veïns mentre prení
em te i jugàvem al parxís. Ens van 
explicar la seva organització i ens 
van fer uns plantejaments completa
ment racionals de tots els seus com
portaments. Després d'unes quan
tes tassetes de te ens van descobrir 
la incomprensió que tenien cap al 
nostre funcionament. Com podíem 
ser feliços els del primer món amb la 
vida que fèiem? 

Tots aquells homes, dic homes 
perquè les dones tenen massa ocu
pacions com per prendre la fresca, 
no podien entendre que a Europa 

sigui legal separar-se o avortar. No 
hi trobaven la lògica. Tampoc ente
nien com els matrimonis marxen a 
viure sols, lluny dels pares. "Quina 
vida!"-deien- "Us deveu sentir molt 
sols. Amb qui parieu quan teniu pro
blemes. Com pot un fill portar al seu 
pare a una residència? Si li deveu la 
vida. La vida i... no ho entenem." 

• Mirades transparents 
Després de 20 dies de vida a la 
capital hi ha moltes coses que conti
nues sense entendre, et trobes igual 
que quan vas arribar. Burkina cansa 
i esgota. Però per damunt de tot hi ha 

ANNA MADUENO 

alguna cosa, una força incontrolable 
que et lliga estretament amb aquella 
terra i amb tots els seus habitants. 
Aquests amaguen algun tresor que 
no descobreixes fins que tornes a 
Barcelona. Eltresorque amaguen et 
permetdescobrir la bellesa. Una be
llesa senzilla, profunda i tendra. 

A Burkina he descobert les mira
des transparents i la força de la 
felicitat més primària. La felicitat sen
se objectes. La felicitat resultat de 
l'orgull d'un poble i de la seva cultura. 
La felicitat procedent del mateix 
home. La felicitat dels homes ínte
gres, incorruptibles. 

Els carrers d'Ouagadougou 

• Ouagadougou. Aquest nom tan llarg i complicat és el que dóna nom a la capital de Burkina Fasso. Antigament 
el país es deia Alto Volta, però l'any 1984 el capità Thoma Sankara el va rebatejar amb el nom actual; Burkina Fasso 
0 altrament dit "Terra dels homes íntegres". El país se situa a la zona nordoccidental del continent africà. Està 
delimitat per Mall, Níger, Costa d'Ivori, Ghana, Togo i Benín. A la capital es reuneixen 500.000 habitants. El traçat 
dels carrers és racional, són amples, llargs i els més transitats asfaltats. Hi ha edificis moderns, però aquests no 
són massa alts. Molta gent al carrer. Pocs cotxes. I abundants bicicletes i motos. 

El clima es caracteritza per tenir dues estacions, la seca i la de pluges. Justament la de pluges correspon amb 
els nostres mesos d'estiu. I és durant aquests tres mesos que s'aprofita per cultivar la terra. Després l'estació seca 
esdevé molt llarga i difícil de passar. Sobretot perquè un cop feta la collita hi ha molt poca feina al camp i la gent 
resta desocupada. 

Ouagadougou de dia és incessant. El ritme vital de la ciutat no s'atura. Al carrer sempre hi ha molta gent. Gent 
jove (el 40 % de la població és menor de 15 anys). Tothom carrega alguna cosa amb la intenció de vendre-la. 
L'intercanvi funciona més que mai. El regateig és constant I l'estalvi és un concepte desconegut. 

La gent vaga per la ciutat. Molt pocs duen un objectiu clar i determinat quan surten de casa. Botiguers i clients 
riuen i s'entretenen. Xerren hores i hores, es miren les mercaderies, comparen, fan estratègies de mercat i si els 
diners els arriben, aleshores compren. Amb la gràcia d'aquells qui creuen que no tenen res, ells van fent. Sense 
pretensions de res. Ells caminen i continuen endavant lluitant pel dia a dia. Sense estressar-se, pausadament. 
Gaudint i relaxats. Molt relaxats. 

Però, el paisatge urbà ple de colors i vida que ofereix la ciutat durant el dia, de nit desapareix. La pol·lució fa néixer 
una espessa boira que no permet distingir els rostres. Les olors són substituïdes per una fortor de fum molt 
concentrada. La ciutat viu en poques hores un estiu nuclear, les restes d'una tercera guerra mundial i les acaballes 
d'un Dr. Músic Festival. No hi ha ciutadans, només ombres sense rostre es deixen veure pels carrers de Ouaga. 



PUBUCITAT CARRER setembre-octubre de 2000 

mm 
Generalitat de Catalunya 

Departannent de Benestar Social 
Direcció General d'Acció Cívica 

Catalunya 
per la pau «,«4i·.· 4-»"''·"· 

-:f:x Í - Í ; : ; . \ .= - :S:^rçy;<^^i^--:' :v -,r 

(^ 2000 ANY INTERNACIONAL 
mmm ^^ ^j^ CULTURA DE LA PAU M 

vsme 

atalunya 

^cció 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la 
Direcció General d'Acció Cívica 
del Departament de Benestar Social, 
a l'Oficina de Benestar Social més propera, 
trucar al 900 300 500 o bé per internet: http://www.gencat.es 

http://www.gencat.es


setembre-octubre de 2000 CARRER BARCELONÈS 

LLIBRES 

Rabós de Lagartija 
de Juan Marsé 

CHRPSTIAN ANDREU 

Aquest llibre és sens dubte una 
bafarada d'aire fresc en el panorama 
literari actual. A diferència d'altres 
obres contemporànies, l'autor barceloní 
Juan Marsé, després d'una 
dilatadíssima entrega en el camp de 
les lletres, s'ha permès jugar amb 
maneres d'escriure un llibre més aviat 
poc ortodo, per no dir, gairebé inusual. 
I això amb el risc de no fer-se entendre 
a les primeres planes. 

Si algun lector empedreit recorda el 
trasbals que va suposar als anys 
seixanta l'aparició del mite de "Tiempo 
de Silencio" ara pot establir 
paral·lelismes amb el llibre que estem 
tractant. Perquè la primera idea que rep 
el lector a "Rabós de Lagartija" és 
confusió o caos, primeres i terceres 
persones que no saben si són monòlegs o 
diàlegs, si són d'algú viu o mort, perquè 
després es descobrirà que el 
protagonista -un nen adolescent- parla 
tant amb vius com amb morts, o suposades 
aparicions mentre pensa-somia. 

I 
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I és que, després, també es descobrirà 
que el narrador és el fetus del germà 
d'aquest nen que encara no ha nascut i 
ja enraona. Tot plegat duu el lector a 
trobar-se d'allò més perdut durant les 
primeres planes del llibre. Després es 
trobarà immergit en un món infantil 
cruel i ple de perills que envolta tots els 
personatges d'aquesta novel·la i 
especialment al seu protagonista, el nen 
David que viu al Guinardó inedificat 
dels grisos anys 40 de la postguerra. 

Però l'inici del llibre no hauria de fer 
retirar el lector de la seva lectura, 
perquè el bo encara és per arribar. I 
arriba a la meitat del llibre quan es veu 
transportat colpidorament a un món 
brutal de repressió i pobresa que fueteja 
i atonyina cada dia els personatges de 
"Rabós de Lagartija". És precisament 
aquest món, i el seu més que 
inimaginable fmal el que deixa 
totalment de pedra i esmaperdut el 
lector. I no estalviem adjectius. 

Per això recomanem totalment i 
sense reserves la lectura de "Rabós de 
Lagartija" de Juan Marsé; perquè les 
novel·les bones han de fer riure o plorar, 
patir o alegrar-se al lector. I aquesta ho 
aconsegueix de totes totes. En aquest 
cas ho fa per colpir-lo, sacsejar-lo, per 
denunciar el que va ser i mai ha de 
tomar a ser Barcelona. Potser en una 
altra ocasió restarem més alegrois. 

EXPOSICIONS 

Entendre millor el 
nostre planeta 

ROSA MARÍA PALÈNCIA 

Pels qui no ho hagin fet, encara esteu a 
temps de fer un volt pel Palau de la 
Virreina i admirar la magnifica exposició 
fotogràfica "La Terra des del Cel". Es 
tracta d'una experiència diferent que 
permet conèixer ima mica més i de 
manera insòlita aquest vell i desconegut 
planeta que és la Terra, paradoxalment, 
casa nostra. 

L'exposició és un recorregut pels 
diversos paisatges del planeta vistos de 
dalt estant. Les fotografies fetes amb ulls 
universals pel francès Yann Arthus-
Bertrand amb el suport de la UNESCO, 
ens apropen a paisatges i imatges 
inimaginables del planeta i de la seva 
relació amb l'ésser hvunà. 

Totes las fotografies han estat fetes des 
de l'aire. Des d'uns quants metres, fins a 
milers de metres d'altitud. Gràcies a un 
itinerari ideat pel comissari de la exposició, 
Ramon Folch, el visitant pot contemplar la 
Terra des de diverses òptiques: "La peU 
intacta del planeta" és el primer apartat 
que mostra la bellesa de l'aigua, les 
texttires, la vegetació, la fauna i els grans 
territoris encara verges. Sota el títol d' "Els 
humans al paisatge" el visitant pot gaudir 
del color i la pluralitat del mosaic humà 
que habita aquest planeta. "El paisatge 
humanitzat" ens parla de l'activitat 
humana i com aquesta modifica el 
paisatge a tot arreu. Per últim, l'apartat 
"La deshumanització del paisatge" mostra 
la cara fosca de l'activitat himiana: la 
destrucció del planeta, l'efecte de la 

LLIBRES 

L'humor de Fer 

m\t Imtaní 
Pòrtk • · p 

REDACCIÓ 

La Veu del Carrer, considera Fer com un 
dels millors dibuixants d'humor de 
l'actuaüdad. L'Editorial Pòrtic recull ima 
selecció dels acudits que ha publicat 
durant vuit anys al diari Avui. 

El pròleg de les 190 pàgines l'escriu 
Cesc i manifesta que "el seu himior és 
divertit d'entrada. Dibuixa totes les 
persones iguals. 1 la veritat és que té raó. 
Tots som iguals: tots tenim dues mans, dos 
peus, dos ulls, cabells ... i im nas. Aquesta 
és la principal característica dels seus 
ninots: el nas. Ben gros! I és que pel nas 
s'ensuma i es respira. Sense nas no 
podríem viure. Per això per a ell és tan 
important". Un humor que no és gratuït, 
que neix amb l'actualitat innmediata de 
cada dia. Una selecció d'uns 600 acudits 
que ens permeten assegurar -com diu 
Cesc- que malgrat ser tots iguals porten 
banderes, pistoles, medalles,... Per temt, 
les diferències i comportaments no són 
precisament idèntics. 

industrialització deshumanitzada i de la 
guerra. 

Creiem que es tracta d'un projecte 
aplaudible per la seva doble ambició: tant 
per les seves dimensions i qualitat, com 
per la seva vocació tant artística com 
divulgadora. Totes les fotografies estan 
acompanyades de "peus de foto" 
meticulosament docimaentats que 
permeten al visitant contextuahtzar les 
imatges en la seva problemàtica medi 
ambiental, demogràfica, sociològica, a més 
a més de gaudir de l'espectacle de 
veritables obres d'art que constitueixen la 
majoria de fotografies. 

Llàstima que el catàleg més econòmic 
de l'exposició, el que podem pagar la 
majoria (2.800 pessetes) no inclou aquests 
textos. També s'ha publicat im catàleg més 
gruixut i molt més car (més de 10.000 
pessetes). 

El visitant també pot veure im vídeo 
que mostra com va néixer aquest projecte i 
les difictdtats que ha hagut de superar el 
fotògraf Yarm Arthus-Bertrand a l'hora de 
portar-lo a terme. 

"La Terra des del Cel" ja ha recorregut 
mig món i això és bo, perquè com diu el 
seu comissari a Barcelona: "La Terra des 
del Cel ens ajuda a entendre mülor la 
Terra arran de terra". 

Encara podeu gaudir d'aquesta 
exposició fins el 5 de novembre al Palau de 
la YÜTeina de dimarts a dissabte d'il a 20 
hores i els diimienges d'il a 14:30, per 500 
pessetes. Els dimecres la entrada costa la 
meitat. 

LLIBRES 

Catàleg de la 
destrucció 

REDACCIÓ 

Octavi Alexandre, conegut com "advocat 
dels edificis", ha escrit als 32 anys un 
catàleg on detalla minuciosament els 
edificis que s'han enderrocat a la 
Barcelona Vella i que suposen una pèrdua 
irreparable del patrimoni arquitectònic. 
Inclou fotos dels 97 edificis i fitxes que 
indiquen el nom, la data de construcció, 
l'autor i una anotació sobre l'estat: 
enderrocat, enderrocat, enderrocat,... 
apareix en la majoria dels casos. 

El treball és minuciós i acurat i està 
editat per l'AV en Defensa de la Barcelona 
VeUa, col·lectiu que es reuneix els dimarts 
a les 21 hores a Sant Pere Més Baix, 18. 

Catàleg de la Destrucció del 
Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic 

del Centre Històric de Barcelona 

víljí̂ ·̂ üüiÜ 

EXPOSICIONS 

Butifarra!, la lluita 
com a diversió 

RAI FERRER 

25 anys després de la seva aparició, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, fa un 
recordatori de la revista Butifarra! 

Testimoni de les darreries del 
fi"anquisme i dels inicis de la transició 
democràtica, Butifarra! va ser l'invent 
d'xm equip de joves dibuixants, propers a 
les associacions de veïns de Barcelona. 

Lluitadors per la democràcia, el jimy de 
1975 van crear la revista d'informació i 
denúncia Butifarra!, els continguts de la 
qual abastaven camps tan diversos com la 
situació dels barris, l'especulació del sòl, el 
tancament de La Maquinista, la història 
popular, el III Cinturó de Ronda o el 
feminisme. 

l i 'm 
nsvista cte humor 
de los bamof 
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',AUÜ, 
la lluita com ^ 

a diversió 
Vy-V; 

A diferència de Por Favor, 
protagonitzada gairebé pels polítics, 
Butifarra! va tenir com a principals 
protagonistes les gents del carrer i les 
seves demandes socials més immediates, 
com guarderies, col·legis, equipaments 
ciilturals, etc. 

Després de 36 números de gresca 
reivindicativa, Butifarra! va dir adéu als 
lectors, però el seu equip continuà 
treballant al llarg de més de 15 anys en 
projectes com la revista Cul de Sac i 
àlbums com El urbanismo feroz o El patio 
trasero, aquest líltim en solidaritat amb 
Nicaragua. 

CONFERENCIES 

Hannover: 
Agenda 21 
El Fòrum Cívic Barcelona Sostenible 
(FCBS) presenta Ylnforme Municpal de les 
activitats per a una ciutat sostenible 
elaborat a Hannover segons les directrius 
de l'Agenda 21. Aquesta inciativa 
ciutadana, que també pren en consideració 
els informes del Club de Roma, i en 
especial el d'Ernst Ulrich von Weizsàcker 
Factor 4. Duplicar el benestar amb la 
meitat dels recursos naturals, vol generar 
nous impulsos per millorar la qualitat de 
vida a Barcelona i la sosteniblitat global. 
El Goethe.Istitut es complau en acollir, en 
el marc d'aquesta trobada a J. Xercavins, 
Professor Coordinador de la Càtedra 
Unesco a Catalunya, J. Miralles, ecòleg i 
president de la Fundació Terra, i J. Borràs, 
biòleg i membre del Fònmi que en farà la 
presentació. 

Goethe-Institut. 26 d'octubre a les 19:30 
h. Manso, 24-28. Goethe-Fòrum, 4t pis. 
Informació: 93.322.46.25 
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L A R A 
COIVIPRAIVIOS 

todo tipo de muebles, munecas de 
porcelana, lamparas, candelabros, sillerias, 
cómodas, porcelanas, cuadros, arcas, etc. 
PAGAMOS EL MÀXIMO Y AL CONTADO 

SE PASA A DOMICILIO 
T e l e f o n o 9 3 2 6 5 7 4 6 2 
I V I ó v i l 6 5 6 9 5 7 9 9 2 

# XANCO 
.Jt^ CAMISERIA 

ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA 
Fundada l'any 1820 

Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural 
Popelin Cotton 100% 

Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89 Fax 412 54 56 
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45 BARCELONA 

Promoció de Ciutat Vella. S.A. Districte de Ciutat Vella Ajuntament de Barcelona 4 | l 

Hem fet realitat 

( La revitalització del centre històric de Barcelona 

ha assolit un dels objectius més desitjats: la renovació 

de l'eix urbanístic del Pla Central del Raval -des de 

l'av. Drassanes fins el d Maria Aurèlia Capmany-. 

Aquesta fita ha estat possible amb la participació 

activa dels veïns i veïnes del Raval i el treball conjunt 

amb les administracions.) 

1 Diputació 
de Barcelona 

pasíLsserla 

QO 

í ^ Cl CN 

^ CO O 
'Q3 CO "OJ 
T3 OI o 

g c ís 

: L'ESTEL,* 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
-mr^ TAXI 

93 357 77 55 

^i") .a ú 

MLiíimik 

^L no cU^ 
Casa fundada l'any 1912 

GELATS, GRANITZATS, 
ORXATA I ORXATA SENSE 

SUCRE, ENTREPANS 
FABRICACIÓ PRÒPIA I ARTESANA 

Rambla Poble Nou, 44-46 
Tel. 93 309 18 72 - Barcelona 
Pàg. web: www.eltioche.com 
E-mail: eltioche@retemail.es 

FORN DE PA D'AVINYO 

PA i BOLLERIA ARTESA 
ESPECIALITAT COQUES 

ESCUDELLERS, 59 
Tel. 93 301 57 43 

REPARTIMENT DIARI 
A RESTAURANTS I 

COL·LECTIUS 

PASTISSERIA GRANJA 

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè) 
Tel. 93 302 24 41 

EL TELÈFON 
DELS VEÏNS 

93 412 55 44 

http://www.eltioche.com
mailto:eltioche@retemail.es
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Hi ha estació de La Sagrera? 

.SAGRERA 
FOLEGUER MÉNDEZ 

Un any més ens trobem amb la realitat 
de sempre, que no cal dir que no ens 
agrada gens ni mica, però sembla que 
ens hem d'acostumar a viure en la seva 
companyia i a no tenir grans esperances 
d'un futur millor. Incomprensiblement, 
aquí no es mou res i el temps passa 
inexorablement sense que cap de les 
administracions (Fomento, Generalitat i 
Ajuntament) ni RENFE, com a empresa 
més interessada a fer pisos i fiotels, 
diguin o facin alguna cosa que permeti 
veure si el projecte del que tant es parla 
es durà a terme abans que s'acabi el nou 
mil· lenni, perquè és cada vegada més 
difícil que ho sigui pel 2004. 

Els veïns no podem sinó desanimar-
nos, principalment perquè tots els que 
han passat pel nostre barri han recolzat 
les nostres reivindicacions, han fet grans 
promeses i explicat els grans projectes 
que es poden dur a terme, sobretot en 
temps d'eleccions. Però cada cop, quan 
aquestes han passat, sembla que s'eva
porin tant els personatges com les pro
meses i el suport. No obstant això, i 
encara que no sigui senzil l , hem de con
tinuar treballant en defensa de les nos
tres reivindicacions de millores del barri, 
que han quedat pendents. 

El motiu principal pel que no podem 
deixar de treballar i de preocupar-nos 
per tot el que envolta el projecte de 
l'estació és que sembla que el Ministeri 
de Foment creu més adient fer el fossar 
de les vies més ample del que és ara i 
posar-hi un parell de vies més i una 
petita estació, més que res per tenir 
l'excusa per aprofitar els terrenys que 
ara són ferroviaris i omplir-los d'habitat
ges i hotels. Amb aquestes perspectives, 
el pla Sant Andreu-Sagrera no portarà cap 

mena de benefici al barri i sí un grapat de 
problemes. 

Després dels anys que portem treba
llant per un projecte que incorpori el 
nostre barri dins la trama continuada de 
la ciutat, no podem admetre cap projec
te que no contempli el cobriment de les 
vies en tota La Sagrera i una estació que 
no sigui un problema, sinó un motor no 
ja de La Sagrera sinó de tota la part nord 
de la ciutat. 

Per tot el que s'ha indicat fins ara, 
reclamem els punts següents: 

• Una ordenació general del trànsit de 
vehicles pel barri que no comporti la crea
ció de barreres entre els seus diferents 
sectors i en dificulti la comunicació, com 
podria passar segons sigui la planificació 
de les dues grans ca lçades (les 
submeridianes) a banda i banda de les 
vies i la part baixa del carrer Garcilaso. 

• Una estació d'autobusos a la zona 
de l'estació de l'AVE, digna de Barcelona. 

• Un gran aparcament al voltant de 
l'estació amb diferents formes d'utilitza
ció, que vagin del quart d'hora fins a un 
mes, a la manera del de l'aeroport. Cal 
tenir en compte que a La Sagrera, com 
els altres barris de Barcelona ja existeix 
un problema d'aparcament, agreujat al 
nostre barri per la pràctica de molta gent 
de deixar ei cotxe als carrers del voltant 
de l'estació de metro de La Sagrera per 
utilitzar aquest sistema de transport pú
blic. 

• Cobriment de les vies des de l'esta
ció de l'AVE cap al centre de la ciutat. A 
més de ser necessari per trencar la se
paració entre Sant Martí i La Sagrera, 
proporcionaria una gran superfície per a 
l 'aparcament. 

• Construcció del Parc Lineal entre el 
Nus de la Trinitat i l'estació del Nord. 

• Compliment de l'ordenança de 60 
decibels de nivell sonor màxim. 

• Un pla d'equipaments dignes d'un 

El cobriment de les vies: arquitectura pendent 

nucli de població d'uns 30.000 habitants que 
aviat incrementarà els seus habitants en una 
quantitat notable. 

Oleguer Méndez és president de l'AV de La 
Sagrera. 

Vallvidrera celebra 50 anys 
L'Associació de Veïns edita un llibre 

dt' [H 

llvicfrèra 
feooo 

^ntaaríys 
ssociacio 
Veïns 

.VALLVIDRERA 
F CISCO TOMÀS 

L'objectiu del llibre és celebrar el cinquantè ani
versari de l'Associació de Veïns de Vallvidrera i 

d'aniversari que recull la història 
fer un homenatge a totes les iniciatives 
col·lectives que han sorgit al barri du
rant aquest període. Cinquanta anys 
d'existència d'una institució no és un 
període curt ni llarg però sí que té certa 
importància sobretot quan al nostre país 
no tenim massa tendència a l 'associaci
onisme, aquest moviment que tant ajuda 
a arrelar les persones al lloc on viuen. 

El llibre no pretén ser un resum histò
ric de Vallvidrera, ni de la seva associa
ció de veïns, sinó que és simplement un 
recull de dades que pot ajudar a fer 
conèixer millor el poble. 

El llibre, que conté un pròleg del peri
odista Josep M^ Huertas Claveria, està 
organitzat en nou capítols, en ordre cro
nològic, i quatre annexos dedicats a te
mes diversos. Al primer capítol hi ha una 
pe t i t a p r e s e n t a c i ó del pob le de 
Vallvidrera, amb l'eterna polèmica so
bre l'origen del seu nom -el nom de 
Valies Vitraria ja se cita en un document 
de l'any 987- a més de petites històries 
dels seus habitants, festes, etc. S'hi parla 
del canvi de mitjans de vida, d'un siste
ma rural dedicat especialment a l'ex
tracció de la llenya del bosc, explotació 
de vinyes, cereal i algun ramat de ca
bres, per abocar-se a finals del XIX i 
principis del XX, al món dels serveis, 
amb hotels, restaurants, berenadors, 
fonts, així com al naixement de punt 
d'estiueig gràcies als nous mitjans de 
transport. 

del poble 
Al segon capítol es conta el naixement 

de l'associació sota el nom de "Asociación 
Montdorsà de propietarios, industriales y 
vecinos de Vallvidrera" a causa de l'homi
cidi d'un sereno al mig del carrer. Els capí
tols restants van recorrent la història del 
barri, dins de la història de Barcelona, 
puntejada amb els records de tots els que 
hi han volgut participar. Al darrer capítol es 
parla del futur. Els annexos estan dedicats 
als col·lectius i entitats que han donat, i 
donen encara, un servei i un estil al barri. 

L'equip de redacció va començar amb 
una idea molt vague, però ha aconseguit 
fer un llibre (30 x 21 cm) amb 260 pàgines, 
on a més d'una redacció amena, s'hi tro
ben més de 200 fotografies sobre el barri 
que el fa molt interessant, i que és fàcil de 
l legir gràc ies al d isseny innovador 
d'Amèrica Sànchez, també veí del barri. 

Ei llibre pot tenir algunes coses de 
més i moltes de menys, però respon a la 
il·lusió d'escriure la pròpia història i de 
la vida col·lectiva de molts veïns i veïnes 
que hi han participat. 

El llibre és a la venda per 3.000 ptes 
a la L l i b re r i a KKTUA, a la p laça 
Vallvidrera 3, telèfon 934068394. 

Per acabar d'una forma dolça repeti
rem uns versos d'un poema de Joan 
Maragall, recordat en el mosaic de l'an
tic abeurador que hi ha a l'entrada del 
barri: 

"Ai boscos de Vallvidrera 
quines sentors m'heu donat" 

iBreus de barri 

LES CORTS 

Can Rigaít és notícia 
El 20 de setembre ho va publicar 
un diari: "Clos expropiarà Can 
Rigalt. L'Ajuntament ha destinat 
300 milions per adquirir-lo". 
Casas va informar que la 
Mancomunitat Metropolitana de 
Municipis té una reserva 
pressupostària per aquest import. 
Vam sol·licitar al tinent d'alcalde 
que ens confirmés la informació i 
no ha donat senyals de vida. Per 
altra banda la premsa va informar 
posteriorment que el nou 
president del Barca s'havia 
entrevistat amb l'alcalde de 
l'Hospitalet. La Plataforma 
ciutadana ha sol·licitat que Can 
Rigalt sigui Parc Metropolità. 

SANTS 

L'AVE ha de cobrir les vies 
El municipi de l'Hospitalet 
reclama que l'AVE arribi per 
Sants i la Sagrera. El pas per 
l'Hospitalet hauria d'incloure el 
cobriment de les vies, tant a 
l'Hospitalet com a Sants, històrica 
reivindicació que si no aprofita 
l'arribada de l'AVE, haurà 
d'esperar dècades per poder-se 
realitzar. Les associacions de 
veïns presentaran al·legacions. 

CIUTAT VELLA 

Mercat de Santa Caterina 
Haurà d'esperar a la primavera 
del 2003. La comissió de 
Patrimoni Cultural de la 
Generalitat ha desbloquejat el 
projecte del nou mercat. Inclou 
una zona arqueològica visible. En 
les darreres setmanes d'octubre 
s'ha denunciat que les ruïnes 
havien estat sense vigilància 
durant tot el mes de setembre i 
s'havien deteriorat 
considerablement. Per altra 
banda, els comerciants estan 
disposats a sol·licitar danys i 
perjudicis per tant endarreriment. 

GRÀCIA 

Enher, per l'especulació sevillana 
Els veïns van escriure postals al 
president d'Enher, el vell conegut 
Martín Villa. Igual que en els seus 
millors temps del Ministeri de 
l'Interior, no va contestar i de pas 
va vendre l'edifici a un conegut 
especulador sevillà. La 
indiferència del districte i els 
interessos d'Enher i de 
l'especulació, han robat al barri 
un edifici amb molta història: des 
de seu del POUM durant la guerra 
del 36 fins llar del poeta català 
Salvador Espriu. 

CIUTAT VELLA 

Augment de la immigració 
Barcelona atrau cada cop més la 
població immigrant. En sis mesos, 
el número d'estrangers que s'han 
inscrit al padró municipal ha 
passat de 53.428 a 65.330. Això 
representa un increment mensual 
de 2.400 persones, xifra que ja 
supera la de nous inscrits d'origen 
nacional. El col·lectiu 
d'immigrants representa ara el 
4,3% de la població total de la 
ciutat, però no es reparteix de 
manera homogènia. Ciutat Vella 
és el districte amb més residents 
estranjers: un 16,67% de tots els 
censats. Fa quatre mesos era un 
10%. 
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Des d'un botó fins un canó!! 

OBERT DE SOL A SOL 
ELS DILLUNS, DIMECRES, 
DIVENDRES I DISSABTES 

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!! 

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS 
Mercat Municipal 
Fira de Bellcaire 

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell. 
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de 

MOBLES I TRASTOS VELLS: 
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On 
tal vegada trobi els més inesperats. 
OFERTES PERMANENTS: 
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix 
al públic a preus veritablement satisfactoris. 

Som els primers en esport per a tothom 
Aeròbk-steps-funk-salsa-tonificació-condidonamentfísic-stretching-body pump-tai 
chi-ioga-fit ioga-circuit training-new age new body-abdominals-CTC-cardioruning-
fitness infantil-fitness muscular i cardiovascular-sauna-hidromassatge-aiguagim-
aiguamater-pisdna aprenentatge-piscina d'estiu amb efectes especials-soLàrium-sport 
top-programa personalitzat de fitness-spinning-golf-escalada-atletisme-bàsquet-futbol 
sala-tennis-tennis taula-paddle-bàdminton-gimnàstica terapèutica-terapèutica Esport i Fitness 

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

Casa-torre a cuatro vientos, sol y mucha luz 
con ascensor, calefacción, terrazas y jardín. 

24 plazas, habítaciones individuales y dobles, 
todas venlana exter, Lavandería y aseo personal. 

Cocina pròpia, medico, animaclón y gimnasia, 
Trato esmerado y familiar por personal cualificado. 

Atención las 24 horas: todos los días del afio. 
Véala: le gustaré 

T. 93 420 95 62 
Pregunte por Sra. CLARA 

Santa Otllia, t3-15 

GRlSTALHfiÍA - CAFiPJNTEFiÍA DH ALUMINIO Y PVC 

e 
DIVISIONES DE ALUMINIO 

REJAS OE SEGURIDAO 
PERSIANAS - MAMPARAS DE BANO 

]() 9í de (íesfuenios en cualquier inslalaàón de alumumi. mampams de bafto. rejas de segnridad. coriiims plegiddes 

Hnos. JURADO 
C/. Enrique Granados, 26 - TeL 93 453 87 16 
Exposición: Major de Gràcia, 244 - TeL 93 415 57 26 
Fàbrica: Polígon industrial Can Buscarons de baix, s/n, Nau 3- Tel. 93 568 21 51 

CONEIX EL NOSTRE LITORAL 

ITINERARIS GUIATS 

EL CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA US OFEREIX LA 

POSSIBILITAT D'APROXIMAR-VOS 

A LA REALITAT MEDIAMBIENTAL DEL NOSTRE LITORAL 

A TRAVÉS D'UNS ITINERARIS GUIATS 

PER A GRUPS ORGANITZATS 

• El medi a les viles costaneres 
• El Foix, un riu mediterrani 

• La franja litoral, un medi fràgil 
• Els recursos del mar 

• El paisatge a l'entorn del Garraf 
• Regeneració i recuperació d'espais litorals 

I N F O R M A C I Ó I R E S E R V E S : de 10 a 14 hores a: 

CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR 
PG. MARÍTIM, 72 

08870 SITGES 
TEL. 93 894 51 54 
Fax. 93 811 02 41 

E-mail. cem(®diba.es 
Diputació 
de Barcelona 
Servei del 
Medi Ambient 

títol GC 780 

Padilla, 216 - Barcelona 
Tf. 93.232.81.06 y 93.232.81.11 

TODO EN VIAJES 
OCIO O NEGOCIO 

V 

,6̂ ^ -̂" 

COMPRA I VENDA 
Templeis, 16 - TeL 93 412 4017 

08002 Barcelona 

mm» 
S. COOP. C. LTDA. 

Llibres 
Material escolar i 

d'oficina 
Jocs didàctics 

Av. Diagonal, 322 - 08013 Barcelona 
Tel. 93 207 38 98 - Fax 93 207 76 58 

Ens trobareu per tota Barcelona 

Truca al 902 222 002 

Centre Mèdic 
CERTIFICATS MÈDICS 

OBTENCIÓ I RENOVACIÓ 
CARNETS DE CONDUIR I ARMES 

AV. DIAGONAL, 312-314, BAIXOS 
08013 BARCELONA TEL./FAX 93 457 35 72 

AGRAÏM LA SEVA COMPRA. 
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS, 

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC. 

colors radicals 

rastes 

cordes 

extensions 

trenes 
^ 

HOME & DONA 
OBERT DE 10 A 22 H. 

DE DIMARTS A DISSABTE 

C/SICÍLIA 199 
metro Sagrada Família 

tel.: 93 208 02 74 

http://www.lanzadera.com/nitidia 
e-mail: cuafurg@teleline.es 

NO T'HI CONFORMIS 
TRUCA'NS 

EL TELÈFON DELS VEÏNS 

93 412 55 44 

ANUNCIAT A La Veu del CARRER! 
93 412 76 00 

http://www.lanzadera.com/nitidia
mailto:cuafurg@teleline.es
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Sant Andreu lluita per salvar 
el seu cementiri 

,SANT ANDREU 
'REDACCIÓ 

Mil vuit-centes firmes i una assemblea ce
lebrada a Can Guardiola confirmen que 
Sant Andreu està disposat a salvar el seu 
cementiri. Després del descans estiuenc, 
els veïns es van reunir amb el regidor Albert 
Batlle. La trobada no va ser positiva, ja que 
el regidor estava molt hipotecat amb com
promisos adquirits. 

Actualment, els Serveis Funeraris de 
Barcelona -empresa mixta amb majoria 
munic ipal - estudia la construcció de diver
ses sales de vetlla dins del cementiri de 
Sant Andreu. 

El projecte contempla l 'enderrocament 
de la capella i d'alguns nínxols, que serien 
expropiats i construïts en un altre lloc, per 
donar espai suficent a les sales projecta
des. 

Els veïns s'hi oposen perquè el cementi
ri forma part de la vida dels andreuencs des 
d'abans de l'agregació del poble de Sant 
Andreu a la ciutat de Barcelona, i ja des del 
1839 es troben referències com a Cemen
tiri de Sant Andreu. 

El barri no vol cap tanatori dins les 
instal·lacions de l'actual cementiri, i plante
ja que es rehabiliti la masia de Can Pere 
Valent com a tanatori, ja que està inscrita 
en un perímetre molt proper al cementiri. 

Els veïns s'oposen a uns enderrocaments 
que "pertorben el descans i les últimes 
voluntats dels nostres avantpassats que 
reposen allà". 

Tanmateix, el barri reclama l'administra
ció del seu cementiri i en reivindiquen el 
retorn al territori del poble. 

La lluita continua i continuarà. "Som els 
implicats. Estem preparats i alerta per sor
tir al carrer quan calgui". DE CAP A PEUS 

Breu història del nostre cementiri 

• Amb molta freqüència s'observa que a molts 
municipis, al costat de l'església hi ha el 
cementiri parroquial. Es tracta d'un costum en 
vigència des de fa molts centenars d'anys. 
Fins al segle XIX, l'església de Sant Andreu 
de Palomar tingué el seu propi cementiri. 

Quan al segle XIX es va fer necessària la 
construcció d'una nova església parroquial a 
Sant Andreu, l'Ajuntament de l'aleshores mu
nicipi independent, va plantejar la convenièn
cia de buscar un nou indret per instal·lar el 
cementiri. Els motius que més influïren en 
aquest trasllat foren de tipus sanitari. Al ma
teix temps. Sant Andreu començava a viure 
un canvi important: tot i continuar essent un 
poble rural amb nombroses i importants masi
es, la Revolució Industrial ja es feia notar, 
ocasionant l'inici de la instal·lació de tallers i 
fàbriques i produint un considarable augment 
de la població. 

Mossèn Clapés a la seva obra cabdal 
Fulles històriques de Sant Andreu de 
Palomar esmenta que a la dècada dels 
anys 30 del seg le XIX, l 'A jun tament 
andreuenc, després d'estudiar la ubicació 
del nou cementiri a diferents indrets del 
municipi, va decidir la compra d'una peça 
de terra del mas de Can Calç, a Santa 
Eulàlia de Vilapicina, a l'actual barri d'Hor
ta. El lloc reunia unes bones condicions: 
era un terreny allunyat del nucli de pobla
ció, però alhora estava ben comunicat, ja 
que ben a prop hi passava el camí que des 
de Sant Andreu portava a Santa Eulàlia i a 
Horta. Aquest camí es convertí en el carrer 

de Piferrer, avui gairebé desaparegut, ja 
que en gran part l'Ajuntament de Barcelona 
va expropiar les cases i els terrenys als 
veïns, per ara mateix instal.lar-hi un com
plex lúdic de primera magnitud (hotels, res
taurants, cinemes, etc.) 

El 1839 l'actual cementiri de Sant Andreu 
començà a fer-se servir, després d'envol
tar-lo amb una mena de muralla i de fer-hi 
la benedicció corresponent. Cal dir, però, 
que durant un temps el vell cementiri parro
quial es va continuar utilitzant. El cementi
ri, ben aviat, es va veure envoltat d'edificis 
d'habitatges i tallers. Barcelona i els pobles 
de les rodalies augmentaven el nombre 
dels seus habitants pel fort creixement eco
nòmic que es vivia. 

El cementiri de Sant Andreu va ampliar-se i 
emmurallar-se a mesura que les necessitats ho 
requerien, tant per l'època del municipi inde
pendent com després de l'agregació a Barcelona 
(1897) i al llarg del segle XX: l'actual façana del 
carrer Garrofes és del 1927, el Panteón del 
Soldado és del 1940, etc. 

Al mateix temps que s'ha produït el crei
xement material del cementir i de Sant 
Andreu ha anat creixent el sentiment espi
ritual i humà de les persones de Sant 
Andreu: pares i mares, avis i àvies, espo
sos i esposes, germans i germanes, amics 
i amigues, homes i dones, coneguts i des
coneguts (Ignasi Iglesias, el Capellanet Mn 
Francesc Pla...), creients i no creients, his
tòria de Sant Andreu, de Barcelona i de 
Catalunya, records, il·lusions, arreladíssims 

s e n t i m e n t s p e r s o n a l s es m a n t e n e n 
permanets en el nostre cementir i . És evi
dent que no tothom pensa el mateix, però 
és cert que poques vegades els homes i les 
dones de Sant Andreu, aquells que formen 
les famílies andreuenques, s'han sentit tan 
inquiets com quan es parla de remoure les 
despulles dels seus difunts. Per a molts, 
els morts són motiu de profund respecte i 
veneració, gairebé quelcom sagrat. 

Quan l'any 1984 es va fer l'actual divisió 
de la ciutat en deu districtes, el cementiri 
de Sant Andreu va quedar, incomprensible
ment situat al districte de Nou Barris (nom 
que procedeix d'una revista veïnal de l'èpo
ca, però sense cap arrelament històric ni 
geogràfic). Qui va prendre aquesta decisió 
va manifestar poca sensibilitat vers els ciu
tadans de Sant Andreu. És difícil fer enten
dre aquestes coses a la gent senzil la; per 
això crec que seria un acte de saviesa i de 
justícia que els nostres representants de
mocràtics a l'Ajuntament (alcalde, regidors 
i consellers municipals especialment) estu
diessin una fórmula que fes possible el 
retorn administratiu del Cementiri de Sant 
Andreu a la gent de Sant Andreu (a cadas
cú allò que històricament i vivencialment és 
seu). Segur que un fet com aquest quedaria 
escrit en la memòria col·lectiva dels homes 
i les dones de Sant Andreu. 

Article de Jaume Seda publicat al núme
ro 439 de la revista "De cap a peus" del 
setembre de 2000. 

iBreus de barri 
L A MINA 

Justícia històrica 
Porcloles va expulsar als 
barraquistes de Barcelona al 
barri de la Mina. Deu mil 
persones hi han viscut 
indignament anys I anys. 
L'Ajuntament de Barcelona ha 
deixat de titubejar i s'ha 
incorporat ai Consorci acabat 
de crear. Ara només cal 
concretar quina quantitat aporta 
el consistori de Barcelona per 
saldar el deute històric. El 
Consorci ho concreta en 3.000 
milions com a mínim. Els veïns i 
veïnes que ens sentim solidaris, 
diem que els que calgui per 
acabar amb una situació que 
hauria d'haver-se produit mai. 

CASC ANTIC 

Rescatar els porxos de Fontserè 
L'alcalde Pasqual Maragall va 
privatitzar la remodelació dels 
porxos, situats ai costat del 
passeig Picasso. La va 
adjudicar al 1989 a una 
empresa filial de la 
desapareguda Gonnfort. Onze 
anys que ha estat tot parat. El 
moviment veïnal va obrir una 
important polèmica i va reclamar 
la gestió pública de l'operació. 
Avui, de nou, tornem a tenir 
l'oportunitat que la titularitat 
pública posi al capdavant de la 
Intervenció els Interessos 
majoritaris i col·lectius (construir 
habitatges) i respecti la voluntat 
de l'artista finalitzant el seu 
projecte de porxos. 

LES CORTS 

El Barca 2000, congelat 
La junta directiva del FC 
Barcelona ha decidit congelar el 
projecte Barca 2000, proposta 
vertebrada per l'anterior 
consell, presidit per Josep Lluís 
Núüez, i que va aixecar una 
forta lluita veïnal. Primer va ser 
l'Ajuntament de Barcelona el 
que va retirar el projecte. Ara el 
nou president blaugrana, Joan 
Gaspar, no vol reobrir la 
polèmica que va originar el 
projecte i ha donat prioritat a 
altres assumptes, especialment 
a la construcció de la ciutat 
esportiva del Barca als terrenys 
de Sant Joan Despí. 

SANT ANTONI 

El barri vol equipaments 
A Sant Antoni ens fan falta 
equipaments. Des de 1986, 
l'Associació de veïns va deixar 
ben clares les necessitats i els 
llocs on es podien ubicar. 
Posteriorment, amb les 
diferents entitats del barri, es 
van concretar, sent aprovat el 
document pel ple municipal del 
districte, sent regidor Josep Ma. 
Ainaud de Lasarte. Tornarem, 
però, a recordar-los. 
Equipaments pendents: Escola 
d'Ensenyament Primari, 
habitatges de lloguer per als 
joves, centre de dia i residència 
assistida, escola bressol, Casal 
per als joves. Casal per a la 
gent gran, centre cultural, 
teatre, sala d'actes i 
poliesportiu. Actuacions 
pendents: reforma del mercat 
de Sant Antoni i continuació de 
la remodelació de Gran Via. 
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Can Batitó, 
més a prop 

.LABORDETA 
F JOSEP PONS 

L'Ajuntament va aprovar amb el suport 
de la Comissió de Veïns de La Bordeta 
la remodelació de Can Batlló. 

Can Batlló és la quarta part del barri 
de La Bordeta (17.000 ciutadans i ciu
tadanes) que està patint un deteriora
ment més que pronunciat. Hem repes-
cat 12.656 metres quadrats de vial 
nou, 40.449 de zona verda, 35.804 
d'equipaments, 17.396desòledificable 
i 57.119 d'habitatge (50% de protecció 
oficial), s'han desafectat 138 habitat
ges malmesos pel PGM del 75 i, sobre
tot, el barri de La Bordeta recuperarà 
una dignificació reclamada. 

La història comença el 16 de juny 
de 1996 quan davant de 400 veïns i 
veïnes, la Comissió de La Bordeta diu 
"Prou a l'especulació de Can Batlló" i 
crea amb altres entitats i associacions 
ei grup de seguiment de Can Batlló. 

I aquí volem magnificar la tesi del 
treball continuat, amb responsabilitat, 
amb objectius clars, sense trampes 
ideològiques o manipuladores, alhora 
que amb fermesa i assemblearisme, 
amb informació als veïns i veïnes de La 
Bordeta. El resultat el tenim al carrer: 8 
hectàrees a disposició d'una comuni
tat, d'un barri, d'una ciutat per ser pro
tagonistes del nostre futur. 

Can Batlló ha començat a caminar 
per a tothom; aquesta Comissió de 
Veïns de La Bordeta continuarà expli
cant l'encara llarga però definitiva his
tòria on els protagonistes han de ser 
els veïns i veïnes. 

Josep Pons és membre de la Co
missió de Veïns de La Bordeta. 

No a la continuïtat del I Cinturó Renfe 
«j-í^ uaa 

'•y^'^ J MERCAT DEL GUINAROÓ ^ 

AV JOAN MARAGALL 

Vista aèria de l'esquema de la proposta de l'associació de veïns 

, GUINARDO 
r REDACCIÓ 

L'AV Joan Maragall del Guinardó, ha 
presentat al·legacions a la proposta de 
continuïtat del I Cinturó. Creuen que 
amb el Túnel de la Rovira i la Ronda del 
Guinardó ja és suficient per conectar-
se a les Rondes. Volen democratitzar 
l'ús del sòl i per això plantegen que el 
carrer Teodor Llorente ha de ser 
peatonal. L'obertura del nou carrerque 
planteja l'Ajuntament, és una agressió 
ai patrimoni històric i cultural. 

El Guinardó ja va acceptar l'obertu
ra de la Ronda del Guinardó, però avui 
no n'accepta la continuïtat. Obrir un 
nou vial no té marxa enrere i en aquest 

cas -diuen- "impediria el desenvolu
pament harmònic i equilibrat d'un barri 
que intenta mantenir les seves peculi
aritats". 

Millorar el nucli antic o l'entom del 
mercat, no a canvi d'obrir una via que 
té repercussions més negatives que 
positives. 

En un comunicat enviat als veïns, 
l'associació deixa constància que por
ta 25 anys oposant-se al projecte que, 
aprovat en temps del franquisme, avui 
se segueix proposant amb algunes 
variacions que no són fonamentals. 

Les al·legacions que s'han presen
tat amb la Coordinadora d'Entitats del 
Guinardó, deixen molt clar que el pia: 

-Preveu una innecessària continu
ïtat del I Cinturó. Els veïns reivindiquen 

un eix peatonal i que es portin a terme 
les desafectacions 

-Ha de garantir el manteniment i la 
rehabilitació de la masia Can Girapells 
com equipament sociocultural 

-Els edificis d'habitatges socials, 
han de modificar l'alçada màxima i 
no han de superar la planta baixa 
més quatre pisos 

-No preveu els equipaments ne
cessaris 

-No soluciona el futur de la majoria 
de comerciants del barri. A més, és 
imprescindible actuar al mercat. 

L'escrit acabaafirmantquesi l'ajun
tament "no és capaç de respectar l'es
tructura social, econòmica, arquitectò
nica i històrica del barri, no tindrà la 
confomiitat de les entitats". 

Meridiana, 
en venda 

. SANT ANDREU / NOU BARRIS 
'REDACCIÓ 

Porten deu anys intentant-ho. El 1991 
Maragall ja va renunciar a vendre el sòl 
públicqualificatd'equipaments. Posen 
a subhasta uns terrenys amb la inten
ció d'obtenir un mínim de 3000 milions 
i donen llum verda perquè es constru
eixi una gran superfície comercial de 
31.000 metres quadrats i 21.000 d'ofi
cines. Tot això en un districte amb 
grans dèficits. Avui es venen al millor 
postor uns terrenys que va costar molt 
d'esforç a les associacions de Sant 
Andreu i Nou Barris per tal que l'Ajun
tament els adquirís pels barris, i gràci
es ai despotisme il·lustrat que es prac
tica, seran per El Corte Inglés i altres 
promotors privats especulatius. 

Santiburcio s'ha sortit amb la seva. 
Ara no té l'obstacle de Pilar Rahola. 
Portabelia, malgrat el seu programa 
electoral, ha signat. Això li ha costat 
fortes crítiques de l'organitzaciód'ERC 
a Barcelona. Pel que fa a Iniciativa, 
també ha canviat una posició basada 
en criteris ètics i urbanístics per un 
grapat de pisos. Santiburcio no dóna 
facilitats a Forradellas per construir 
apartaments per a joves i els va plan
tejar jugar a canviar cromos. Va afegir 
la promesa de construir uns habitatges 
al barri de Porta, previstes en el Peri ja 
fa molts anys. Compromisos incom-
plerts del mateix Santiburcio. 

Desenes de petits comerços estan 
tancant. La coordinadora d'avdiscutirà 
si presenta o no al·legacions, tot i sa
bent que aquest equip de govern té 
menys sensibilitat que l'anterior. 

MARC ANDREU BIDÓ DE NOU BARRIS 

Poblenou reclama equipaments La ciutat ja té carpa de circ estable 
.POBLENOU 
f REDACCIÓ 

Entitats, veïnes i veïns de Poblenou es van 
manifestar el passat 20 d'octubre per exigir a 
l'Ajuntament i la Generalitat que dotin el barri dels 
equipaments que necessita, especialment ara 
que les promocions imnnobiliàries del Front Marí
tim i la nova Diagonal gairebé duplicaran la 
població resident en aquestazona de la ciutatfins 
a 40.000 persones. El dia abans de la protesta es 
va celebrar una assemblea al Casino de l'Aliança 

en la qual la Plataforma pro-Equipaments, en
capçalada per l'Associació de Veïns de Poblenou 
i amb una activa presència de la Coordinadora 
d'Entitats, va exposar al veïnat les necessitats de 
llar d'avis, casal de joves, llar d'infants, biblioteca 
pública i nous serveis sanitaris que té el barri. La 
reivindicaciód'equipamentsjavaprotagonitzarel 
pregó de festa major del 9 de setembre, quan el 
públic assistent a l'acte va esbroncar l'alcalde 
Joan Clos esperonat per una pancarta i un xiulet 
gegant exhibit pel col·lectiu de joves que exigei
xen des de fa temps un local on reunir-se i fer 
activitats socials. 

, NOU BARRIS 
f REDACCIÓ 

L'escola de circ Rogelio Rivel i el Bidó de Nou 
Barris van inaugurar el passat 1 d'octubre, amb 
una gran festa, una carpa de circ a l'Ateneu 
Popular de Nou Barris. Han estat molts mesos de 
lluita i negociacions, i avui és una realitat. Veure 
la carpa i la serra de Collserola sembla un somni. 

A la carpa s'ha iniciat el II Curs de l'escola, 
alhora que diferents tallers. La Generalitat, que 
no acaba de creure's la importaància del circ i 

està elaborant un llibre blanc sobre la realitat del 
circ a Catalunya, ha aportat dos milions i l'Ajunta
ment de Barcelona, per mi^à del districte, ha 
condicionat el terreny per instal.lar-hi la carpa. 

Ara només queda garantir el seu manteni
ment i la seva seguretat, ja que està instal·lada en 
una zona molt poc habitada. Les administracions 
estan obligades a seguir donant suport. De pro
jectes no en falten: juntament amb les activitats 
docents, estan programats diversos combinats 
de circ i la producció, juntament amb el Teatre 
Nacional de Catalunya, del Circ d'Hivem pel 
proper mes de desembre. 
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EL COR ROBAT 

La Favb ja penja d'Internet 
CATHEBINA AZON El moviment veïnal aposta per les noves tecnologies 

Marcel·la Güell 
Comissió de Sanitat de la Favb 

"Defensar avui la 
Sanitat Pública, 
passa per 
completar la 
reforma" 

Als seus 49 anys, viu entre la dreta de l'EIxample i Ciutat Vella. Es 
sòcia de l'AV del Casc Antic. Va néixer al Vendrell (Tarragona) i 
treballa a la sanitat. 

— La sanitat pren protagonisme? 
— Tot va començar amb la moguda del Poblenou. Els hi traslla
daven els especialistes a l'Hospital del Mar. D'això en fa tres o 
quatre anys. 

— Així va néixer la Comissió? 
— Sí. Calia unificar i analitzar la situació sanitària entre els 
barris. Poc a poc la Comissió va anar creixent i ara la formen uns 
trenta barris, que cadascun té el seu grup de treball. 

— Objectius? 
— El principal és que la reforma de l'assistència primària 
s'acabi. Només s'ha dut a terme en el 50% de la ciutat i això 
comporta grans diferències entre districtes. 

— Tenen menys serveis? 
— No. La qualitat és menor. Amb la reforma s'implanta un 
seguiment de la malaltia, es treballa amb historials clínics. 
T'assignen un metge de capçalera i una infermera. S'introdueix, 
per fi, el treball preventiu. 

— Per què aquest endarreriment? 
— Diuen que no hi ha diners. Nosaltres pensem que no hi ha la 
suficient voluntat política. Defensar avui la Sanitat Pública, 
passa per completar la reforma. 

— Concreta un tema calent. 
— Les urgències. Segueixen col·lapsades. Si a cada districte hi 
hagués un centre d'assistència continuada durant les 24 hores, 
la gent no aniria tant a urgències. Busquen la qualitat que no 
troben en el funcionament normal. 

— Es consumeixen molts medicaments? 
— Hi ha una certa cultura a l'automedicació, però l'ecopagament 
no és la solució. A l'inrevés: pagar part dels medicaments forma 
part d'una política d'estalvi i repercutirà negativament en les 
rendes més baixes. 

— Què se n'ha fet dels Centres de Planificació Familiar? 
— Estaven amenaçats. Amb la resposta social que vam donar, 
s'han creat Centres d'Atenció a les Dones a cada districte, però 
no crec que siguin oportuns per a les joves. 

— Per què? 
— Les joves estaven molt a gust en els Centres de Planificació 
Familiar. Estaven aïllats, eren més discrets. S'haurà de buscar 
una solució. 

— Quines són les actuals tasques de la Comissió? 
— Estem elaborant en els districtes les nostres llistes d'espera. 
No només aquelles que es refereixen als que esperen operar-se 
del cor. Hi ha llistes d'espera per a ser visitats, per fer-se unes 
anàlisis, unes proves... Aquestes esperes també són expressió 
d'una mala sanitat. 

— Treballeu sols? 
— No. S'han d'unir esforços. Estem impulsant la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública i estem preparant unes jornades 
de mobilització pel mes de novembre. 

,BARCELONA 
F MANEL ANDREU 

Feia temps que treballàvem el 
tema i finalment el nostre amic i 
col·laborador Carles Valls ha 
donat l'empenta f inal. 

És la nostra voluntat facilitar 
al màxim el contacte entre els 
veïns i veïnes dels nostres bar
ris i les seves entitats. 

Per això en aquesta pàgina 
web trobareu una base estadís
tica dels diferents barris i la 
ubicació dels locals de les dife
rents associacions de veïns. La 
documentació s'ha tret de l'últi
ma edició del llibre editat per la 
Favb "La Barcelona dels bar
ris", i que tan bon servei ha fet a 
tots els que l'han consultat. 

També hi trobareu el sumari 
de l'últim número de la revista 
"La Veu del Carrer", així com la 
comunicació directa de les acti
vitats dels barris i les vostres 
opinions sobre qualsevol tema. 
La possibilitat d'accedir a les 
pàgines web de la Confedera
ció d'Associacions de Veïns de 
Catalunya (Confavc), i de la 
Confederació d'Associacions de 
Veïns d'Espanya (Cave), possi
bilita accedir a informacions i 
temes del moviment veïnal de 
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Catalunya i de la resta de l'es
tat. Les entitats lligades al mo
viment veïnal que ja tenen pàgi
na web també hi són. Així hi 
torbareu l'Associació de Veïns i 
Veïnes del Vall d'Hebron , l'As
sociació de Veïns de La Font 
d'en Fargas i Turó de la Rovira, 
Gràciaweb, Illa Vila Olímpica, 
Trinitat Nova, Veïns de Navas i 
Veïns de Sant Andreu Sud, de 
moment. 

També hi trobareu l'enllaç 
amb la guia de carrers i de trans
ports de Barcelona, per trobar 

fàcilment la ubicació de les en
titats i com arribar-hi. 

Com tota activitat que comen
ça segur que hi hauran errors i 
moltes coses per millorar. Vo
lem que ens ho feu saber per 
corregir-ho. 

Estem convençuts que les no
ves tecnologies ens poden aju
dar en la nostra acció diària i 
per això animem a tots i a totes 
a que hi participeu. No oblideu 
aquesta adreça 
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El Pla continua 
sense abordar 
algunes 
Incongruències 
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De Cap a Peus 

En primer lloc una felicitació 
molt gran a les persones que 
han fet possible que una 
publicació de barri porti 20 anys. 
Si, 20 anys publicant-se amb 
regularitat. 439 números de Sant 
Andreu de Cap a Peus és una 
molt bona notícia. Sense cap 
dubte és la revista més 
important dels barris de 
Barcelona. En les seves 32 
pàgines d'aquest darrer número 
-tal com és costum- apareixen 
els temes que més preocupen al 
barri: la inseguratat i la defensa 
del seu cementiri. 
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— Diagnostica la Sanitat Pública. 
— Pronòstic greu. Té cura si els 
autonòmic- aposten per ella. 

doctors -govern central i 

Sarrià 

És també una publicació 
històrica, que porta 16 anys al 
carrer i ha arribat al número 145. 
Aquest darrer número és molt 
festiu, ja que publica el 
programa de la Festa Major i 
ofereix receptes de cuina per 
aquestes dades tant 
entranyables: ous en panets de 
Viena, Calamars farcits i, per 
acabar, una copa freda al cafè. 
També fa una especial atenció al 
pla de vialitat del barri. En un 
article se senyala que el portal 
d'entrada de la Casa Miralles no 
és obra de Gaudí. 

El Bulletí 

És la revista de l'AV del Clot-
Camp de l'Arpa. L'edició és de 
5.000 ejemplars I arriba a tot el 
barri. En aquest número es 
reflecteix la preocupació per les 
escoles bressol, es publica un 
manifest sobre el mercat dels 
Encants i la plaça de les Glòries 
I anuncia els actes programats 
per celebrar el 25è aniversari de 
l'associació. Per últim 
denuncien la Generalitat per la 
seva negativa a humanitzar 
l'autopista A-19, ja que per 
l'administració només tenen 
Importància els cotxes. 
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^^Cal que Europa 
es distanciï del 
Pla Colòmhia^^ 

m 

a situatàó a Colòmbia és dramàtica. Cada 
any moren 30.000 persones víctimes de la 
violència. La impunitat i la corrupció de 
l'exècit, el govern, i de la justícia és molt gran 
i agreujat per l'existència dels paranulitars, 
els narcos i la guerrilla. Tot i ser un país 
extremament ric en recursos naturals, està 
arruïnat. Tants anys de guerra l'han portat 
al caos i a la misèria. 

ALfredo Molano és un periodista que viu 
exUiat a Barcelona des de fa uns anys. 
Barcelona U va venir de rebot, perquè el van 

convidar a participar en un Grec, li va 
agradar el nostre tarannà i ara viu més o 
menys tranquil, sobretot des que va poder 
portar els seus fiUs. Aquí hi ha hagut 
assassinats al més pur estü colombià, però 
són coses en les que més val no pensar-hi... 

És molt crític amb el Pla Colòmbia que 
promouen els Estats Units. Defensa una 
posició distanciada d'Espanya i de la Unió 
Europea, en general. La seva afirmació és 
clara i contundent: "El Pla Colòmbia és una 
estratègia militar nordamericana que no 

està encaminada a combatre el narcotràfic, 
sinó a combati-e la guerrüla". Creu que no 
només és una estratègia per acabar amb la 
guerrilla, sinó per exercir una presència 
militar a la regió andinoamazònica. 

Colòmbia té, afortunadament o 
desgi-aciada, una posició geoestratègica molt 
important. "Els EUA volen imposar un ordre 
social que necessiten per als seus plans de 
globalitzacïó, de poh'tica neoliberal. Però hi 
ha una altra cosa que indica cap aquesta 
direcció: jo a-ec que ara als EUA els preocupa 

Q U Ï K S Q Ü I 

ALFREDO MOLANO 
Periodista i escriptor colombià 

MARTA PLUJA 
Periodista 
DANI CODINA 
Fotògraf 

molt Hugo Chàvez", afinna Molano. 
I Eduardo Pastrana, quin paper hi té en 

tot aquest panorama? "Nosaltres depenem 
econòmicament dels EUA. El país està 
enfonsat. L'obertura i la guen-a han 
liquidat l'economia. La indústria va 
desplomar-se, l'agricultura també, llevat 
la gi'an ramaderia, que és propietat dels 
terratinents, que són, també, la font del 
paramilitarisme... El govern tampoc té 
diners. Hi ha una crisi fiscal, im deute 
extern de 31 milions de dòlars. El país 
sense un reajustament econòmic no 
pot pagar, i aquest reajustament ja el 
va imposaj" el FMI". 

Des del el punt de vista militar, 
la guerrilla té molta força. I el que 
està intentant fer Pastrana és, 
segons Molano, enfortir llur 
posició miütar per enfortir la 
seva posició política a la taula 
de negociació. Un joc que és 

molt perillós perquè pot trencar la 
negociació amb la guerrilla, que ha estat 
sempre la seva bandera poh'tica. 

Un dels grans mals de Colòmbia és el 
narcotràfic, però, contràriament al que se'ns 
vol fer creure, la situació actual del país cal 
buscar-la molt abans. Molano explica que "la 
pobresa dels camperols, la comipció dels 
polítics, les injustícies socials, la violència 
que han exercit des del poder contra els 
camperols, és el que ha creat el narcotràfic. 
Inverteixen la relació de causalitat perquè és 
una bandera útil per vendre la guerra". 

I en aquest sentit, els mitjans de 
comunicació han estat particularment 
perversos. En bona mesura tots els governs 
han adoptat l'esquema de la guerra i han 
evaporat la resta dels conflictes. La guerra té' 
50 anys i el narcotràfic només en té 25... 

I per on cal començai" a buscar la solució... 
L'única via sembla ser la negociació, però 
com la que es feia abans que hi entressin els 
EUA. Cal que Europa es desentengui del Pla 
Colòmbia, que destini els seus recursos fora 
de la guerra, en plans de desenvolupament, 
sobretot Espanya, perquè Umita el seu paper 
de concüiar que Ü pertocaria per història. 

El tema dels drets humans és una altra 
cavall de batalla a Colòmbia. Paradoxalment 
els paranulitars els violen en un 70%, la 
guerrilla segueix amb el seu 20% i l'exèrcit es 
queda amb el 10, '"perquè tota la porqueria la 
fan els paramilitars". 

Sal i pebre L'acudit 

Truquen a la porta 

Ells truquen a la porta. I elles també. Vénen, fins i tot, 
embarassades. De noves vides i d'esperança en un futur 
millor. Però nosaltres fem veure que no els sentim. Vénen al 
nord, vénen del sud, de terra endins, de mar enllà. I no els 
mena cap bandera que no es dugui llibertat. La llibertat d'un 
treball per viure, o sobre\'iure, amb dignitat. Però nosaltres 
no hi sabem,conviure. Cauen morts a les nostres platges i 
nosaltres fem veure que no els veiem, malgrat el testimoni de 
fotògrafs com Javier Bauluz, Dormen al ras de les nostres 
places però a nosaltres només ens amoïna la puja de les 
hipoteques. Els marginem, els explotem, els agredim i els 
deportem encara que només sigui amb la indiferència de no 
obrir-los la porta. I perdem un veí o una veïna amb qui 
compartir ta sal de la vida. 

Zeta 

Azagra 


