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Horta
93 420 90 06

Hostafrancs
93 426 91 66

Joan Maragall
93 347 73 10

La França
93 325 08 93

La Palmera de St.Martí
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

Parc
93 221 04 87

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. Barberà-Sta. Margarida-Penedides
93 317 16 11

Vallbona
93 354 89 82

Verdum
93 276 02 30

Verneda Alta
93 314 58 13

Via Trajana
93 313 61 68

Vil·la Olímpica
93 221 93 93

Xile
93 440 85 08

Zona Sud Sant Andreu
93 346 72 03

Zona Universitària
93 401 77 43

Ronda Sant Antoni
93 442 24 12

Ronda Sant Pere
93 317 31 39

Sagrada Família
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Sagrera
93 408 13 34

Sant Andreu de Palomar
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Sant Andreu Nord
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Sant Antoni
93 423 93 54

Sant Cristòfol
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93 417 03 67

Sant Gervasi
93 417 90 65

Sant Martí 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
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Tallers, Gravina, Jovellanos i Pl. Castella
93 317 38 39

Taula del Raval
93 442 46 68
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Parc de l'Escorxador
93 325 00 44

Parc la Vall d'Hebron
93 428 68 66

Passatge Isabel
      93 213 88 09
Penitents-Taxonera

93 418 68 71
Pi i Margall (Baró de Viver)

93 311 41 93
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
Putxet

669 306 164
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

Congrés
93 340 70 12

Coor. Casc Antic
93 310 53 33

Defensem la Barcelona vella
      93 310 77 38
Diagonal Mar

93 307 91 20
Dreta Eixample

93 265 87 63
Esquerra Eixample

93 453 28 79
Font d'en Fargues

93 420 40 66
Font Guatlla-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-Vallcarca

93 211 26 27
Gran Via

93 454 51 97
G. Via-Perú-Espronceda

93 308 77 34
Guineueta

93 428 46 23

Badal, Brasil i Bordeta
93 491 05 49

Baix Guinardó
93 436 81 80

Barceloneta
93 221 72 44

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 Caralleu
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
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93 284 23 12
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Centre Cívic (CC) Pati Llimona. Regomir, 3
Informació Cultural. Rambles, 118
La Rosa de Foc. Rec, 69
CC.OO. Via Laietana, 16
El Cafetí. Hospital, 99
El Glaciar. Plaça Reial
Taller de Músics. Requesens, 5
Llibreria Les Punxes. Rosselló, 260
Forn de pa Aubet. Sicilia, 205
Forn de pa Molí Vell. Padilla, 275
Forn d'en Pere. Dos de Maig, 281
Confeccions El Rellotge. Comte Borrell, 89
Autoservei Navarro. Av Mistral, 6
Celler de l'Estevet.Calàbria, 57
Gelateria-Pastisseria Bonastre. Tamarit, 136
Cafeteria Anem Al Gra. Còrsega, 382
Centre Social de Sants. Olzinelles, 30
CC Cotxeres de Sants. Sants, 79
Poliesportiu M.Esp. Industrial. Parc Esp. Indus., s/n
Centre Tomás Tortajada. Fonthonrada,8-10
CC El Rellotge. Pg. Zona Franca, 116
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CC La Bàscula. Foc, 128
C. S. Personals Corts. Masferrer, 33
CC Can Deu. Pl. Concordia, 13
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Hotel d'Entitats de Gràcia. Providència, 42
CC Coll. Aldea, 15-17
CC La Sedeta. Sicília, 321
C. A. Tradicionàrius. Trav. Sant Antoni, 6-8
Centre Moral Gràcia. Ros de Olano, 7-9
Polisportiu Perill. Perill, 16-22
Polisportiu Claror. Sardenya, 333
CC El Carmel. Santuari, 27
Casal de Joves El Carmel. Tolrà, 40
CC Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20
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Cooperativa Cultural Rocaguinarda. Xipré, 13
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C. Barri Prosperitat. Pl. Ángel Pestaña, s/n
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Farmàcia. Bolívia, 19
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Complex Esportiu Verneda. Binèfar, 10-14
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C.Joan Casanelles. Pl. Joan Casanelles,s/n
Foment Martinenc. Provença, 595
SESE. Joan Alcober, 6

El proper Carrer el podreu recollir als punts de distribució el
proper mes de juny

Ciutadans
de segona

El 25 de maig hi ha eleccions municipals,
però 7 de cada 100 residents legals a
Barcelona no podran votar: són ciutadans
de segona. Es tracta dels veïns i veïnes
extrangers no comunitaris que arriben a la
nostra ciutat per buscar treball i que, la
majoria, ja han passat pel viacrucis de
legalitzar la seva situació, de trobar feina,
un pis on viure i ingressos suficients per
sobreviure, ajudar la seva família i pagar
els impostos, com tothom. Fins i tot han fet
l’esforç d’aprendre una o dues llengües
malgrat les poques facilitats que donen les
administracions públiques. El marroquí
Mohamed Sabbani, entrevistat a la contra
portada de CARRER, n’és un exemple.

Aquests ciutadans de segona són els
mateixos que han patit una injusta Llei
d’Extrangeria el reglament de la qual,
malgrat que segueix castigant actualment
els immigrants sense papers, acaba de ser
declarat nul en 11 dels seus articles per part
del Tribunal Suprem. La sentència, ferma,
anul·la articles que fan referència als
obstacles a la lliure circulació de persones,
als tràmits de sol·licitud de treball i
residència rebutjats durant el 2002, a la
obligatorietat de documentar els immigrants
en situació il·legal, a la detenció en centres
dels extrangers arribats en pasteres... És
lamentable que, enlloc de cumplir la
sentència del Tribunal Suprem, el govern del
PP anunciï una tercera modificació de la Llei
d’Extrangeria per incorporar al text legal
tots els elements anul·lats del reglament.

Denunciem, una vegada més, els obstacles
legals que es posen contínuament als drets
socials, polítics i a les condicions de vida dels
nous veïns i veïnes, obstacles que també
repercuteixen directament en la bona
convivència dels nostres barris. De cara a les
eleccions, cal donar prioritat a aquestes
qüestions i treballar perquè, d’aquí a quatre
anys, ja no existeixin ciutadans de segona.
És injust i antidemocràtic. Ciutadans ho som
totes i tots.

"Bon royu"
A lo mejor aún no es muy tarde
para disfrutar de la ciudad... de
nuevo. ¡Encontrar la ciudad de
nuevo..., o por fin!

¿Por qué no Montjuïc o la
Ciutadella o la playa para pasar el
fin de semana?

En Barcelona vi pasar durante
dos horas un r ío de gente
pidiendo el buen rollo. Eran
muchos... un río que nacía en la
plaza España y moría (si así se
puede decir) en la plaza Palau,
bajando por el Paralelo y el
Paseo Nac iona l .  Todos en

El Roto

contra del mal rollo. Y estaban
en la calle para comunicarlo: no
iban a trabajar o de compras;
paseaban,  can taban y
most raban con pancar tas ,
pegat inas ,  a  v iva  voz ,  su
rechazo a la violencia.

Y si en la ciudad, en nuestra
més que mai Barcelona hay tanta
gente pidiendo el buen rollo, ¿por
qué no creer de nuevo en ella?
¿Por qué no aparcar un poco el
coche, la torre, el móvil y la tele y
disfrutar de la compañía de tu
vecino que te ofrece su paz, su
buen rollo?

Pedro Agudo

FE D'ERRADES

A causa d'una errada de maquetació, al reportatge "Sant Adrià
de Besòs asienta las bases para su futuro", de La Veu del Carrer
nº 77, es diu que la població de la ciutat és de 233.361 habitants,
quan en realitat és de 33.361.
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La Primavera de Barcelona
MARC ANDREU

Aquest any, a Barcelona, la
primavera va començar el dissabte
15 de febrer, quan més d’un milió
de persones (1.300.000 segons
l’Ajuntament, 350.000 segons la
Delegació del Govern) van sortir al
carrer contra la guerra en la que
sens dubte es pot qualificar de la
manifestació més gran de la
història. I no tan sols a Barcelona,
sinó a tot el món, ja que aquell dia
més de 10 milions de persones es
van manifestar en més de 600
ciutats dels cinc continents contra
la intervenció anglonord-americana
a l’Iraq seguint la convocatòria
sorgida del Fòrum Social Europeu
de Florència i refrendada pel Fòrum
Social Mundial de Porto Alegre.

La que ja es pot definir com a
Primavera de Barcelona s’ha
caracteritzat per dos intensos
mesos de mobilitzacions populars
que, si bé no han aconseguit aturar
la guerra de l’Iraq —iniciada el 20
de març per EEUU i Gran Bretanya
amb el suport del govern espanyol
però al marge de l’ONU i la legalitat
internacional—, sí han fet emergir
una nova opinió pública mundial
que reclama pau, més democràcia
i participació ciutadana amb el
convenciment de que un altre món
és possible. A Catalunya, aquest
moviment cívic, interclassista i
intergeneracional l’han canalitzat
les més de 250 entitats adherides
a la Plataforma Aturem la Guerra
(ONGs, partits, sindicats,
associacions de veïns, col·lectius
molt diversos…) i el creixent
activisme del moviment estudiantil
i dels professionals de la cultura i
l’espectacle. El moviment ha trobat
ressò i complicitat en uns
periodistes especialment sensibles
als intents de manipulació de la
informació i a la mort d’alguns
companys en la guerra.

A l’Estat espanyol, la protesta
ciutadana ha posat contra les cordes
el Govern de José María Aznar i el
Partit Popular. Tocat ja per la vaga
general del juny del 2002 i per la
reacció popular a la catàstrofe
ecològica del Prestige, la declaració
de guerra que Aznar va signar
conjuntament amb George W. Bush
i Tony Blair, el 16 de març, a la
cimera de les Açores s’ha traduït en
un clam popular que exigeix la seva
dimissió i que ha deixat el PP política

IGNASI R. RENOM

35.000 persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume contra la guerra el 20 de març

La capital catalana lidera el gran moviment social contra la guerra
d'Iraq, l'imperialisme dels EUA i la prepotència del PP. De febrer a

abril, centenars de milers de persones omplen els carrers amb
quatre històriques manifestacions, una vaga general, una consulta
popular i un macroconcert. Les cassolades veïnals, les acampades

estudiantils i els llençols blancs agiten la vida ciutadana
●

i socialment aïllat. Alguns incidents
aïllats en les manifestacions i pocs
però condemnables actes de
vandalisme contra el PP no amaguen
les provocacions governamentals i
policials ni desmereixen el civisme
de la protesta popular.

Amb antecedents en les
mobilitzacions per una altra
globalització del juny de 2001
(reunió del Banc Mundial) i el març
del 2002 (cimera europea), el
lideratge de Barcelona en aquest
nou moviment social mundial el va
certificar simbòlicament George
Bush, expresident dels EUA i pare
de l’actual president, quan el 25 de
març, en una conferència davant
d’empresaris petrolers a Texas, va

declarar que la política del seu país,
-que molts no dubten a qualificar
d’imperi- “no pot veure’s
condicionada per la quantitat de
gent que participi en una
manifestació a Barcelona”.

Però el cas és que la manifestació
no ha estat “una”, sinó moltes i
diverses i plurals i molt imaginatives.
Marxes massives de recorregut
clàssic com les del 15 de febrer
(passeig de Gràcia - Tetuan), el 22
de març (Paral·lel – Pla de Palau) i el
12 d’abril (Gran Via) s’han alternat
amb una gran cadena humana que
el 14 de març va unir el consulat dels
EUA amb la seu del PP i que va
acabar amb una espontània
manifestació per la Diagonal; amb

diverses manifestacions estudiantils;
amb una consulta popular que va
expressar la pràctica unanimitat de
la població en contra de la guerra;
amb un macroconcert que, malgrat
la pluja, el 30 de març va omplir
l’avinguda de Maria Cristina; amb
alliberament d'espais per part del
moviment okupa, amb aturades
generals parcials als centres de
treball, i amb altres novedoses
formes de protesta. D’elles, cal
destacar les acampades a la plaça
Francesc Macià (davant la seu del
PP), al pla de Palau (davant la
Delegació del Govern) i a la plaça de
Sant Jaume; les classes que els
universitaris han organitzat al mig
del carrer; la trobada d'intel·lectuals
al Palau de la Música; la massiva
penjada de llençols blancs als
balcons de la ciutat; i les cassolades
veïnals que, més enllà de la
convocatòria oficial dels dimecres,
s’han prolongat en el temps
espontàniament a molts barris de la
ciutat. L'Ajuntament de Barcelona
va fer un ban tardà contra la guerra
i el Fòrum 2004, una tèbia declaració.

L’evolució dels esdeveniments
mundials, el cicle electoral que
s’obre a casa nostra amb les
eleccions municipals del 25 de maig
i que seguirà amb les autonòmiques
de la tardor i les generals i europees
de l’any següent, així com les
convocatòries pel 2004, a la capital
catalana, del Fòrum Social
Mediterrani i el Fòrum de les
Cultures determinaran si aquesta
Primavera de Barcelona és flor d’un
dia o es prolonga en el temps.

15 de febrer. Manifestació (pg. de Gràcia - pl. Tetuan). 1.300.000 persones.
Primer espai alliberat contra la guerra al carrer Avinyó.
3 de març. Espai alliberat contra la guerra a la placeta del Pi.
14 de març. Cadena humana (Diagonal). 300.000 persones.
20 de març. Vaga estudiantil. Concentració a Sant Jaume.
35.000 persones.
22 de març. Manifestació (pl. Espanya-pla de Palau). 750.000 persones.
26 de març. Manifestació estudiantil (26.000 persones), espelmes a
la plaça Catalunya i cassolada popular.
27-30 de març. Consulta ciutadana. Més de 200.000 vots.
28 de març. Manifest del Palau de la Música.
30 de març. Macroconcert a Montjuïc. 30.000 persones.
1 d’abril. Manifestació estudiantil (plaça Universitat-pla de Palau).
30.000 persones.
2 d’abril. Cassolada popular.
6 d’abril. Manifestació PHN  (pl. Universitat-Catedral). 100.000 persones.
9 d’abril. Cassolada popular.
10 d’abril. Aturada ciutadana i vaga general parcial.
12 d’abril. Manifestació (pl. Espanya-pl. Tetuan). 300.000 persones.

Estamos aquí  un día más para
decir no a la guerra y a acada paso
que damos se engrosan las filas de
la gente de paz y la confusión de
aquellos que nos quisieron salpicar
con la sangre, el petróleo y la mierda
de esta guerra sucia.

No olvideis a los responsables,
porque de esta memoria depende
que nuestro esfuerzo sea tan
meritorio como útil.

No olvidemos que esta gente se
ha metido en una guerra sucia
sabiendo que la inmensa mayoría
de la humanidad la rechazaba y la
consideraba innecesaria.

Si la inmensa mayoría no quería
la matanza de los iraquíes a manos
de los matones, ¿quién la quería?
¿Por qué? ¿Por qué tanta voluntad
de pasar sobre nuestra conciencia
y sobre los cuerpos sin vida o
mutilados de población inocente?

Las respuestas ya están claras
y por más religión e hipocresía
humanitarista que trate de maquillar
una guerra de anexión, según los
criterios hegemónicos del Imperio,
que nadie se equivoque.

Esta es una guerra más para la
repartición del botín de la victoria en
la guerra fría y la reordenación de la
convivencia internacional bajo el
látigo de la globalización tal como la
entienden los globalizadores, no
nosotros, los globalizados.

No. No olvidemos el nombre de
los belicistas, pero tampoco que
nuestra fuerza, cada vez más
grande, incontestable, depende de
la capacidad de sumar y no de la
maldición de restar. Con la fuerza
de la razón hemos crecido hasta
constituir el poder sin recedentes
de una vanguardia de la sociedad
civil global que no quiere asumir
democracias devaluadas y secues-
tradas dentro del aparentemente
inacabable supermercado de la
verdad. Sumemos desde la acción
civil y rechacemos cualquier
concesión a la violencia que sólo
favorece a los violentos y a los
belicistas. Y no. No olvidemos.

Tendremos ocasión de
recordar cuando lleguen las
elecciones municipales, las
autonómicas, y las generales a
los que han practicado la
obediencia ciega tras las
obsesiones de hazañas bélicas
del conquistador de la isla Perejil.

Somos muchos, tenemos razón,
conservemos la fuerza de la palabra.
Recordad que Espriu nos dijo que
una lengua perseguida puede
sobrevivir cuando se refugia en las
cosas, es decir, en la realidad.
Después, palabras y razones se
hicieron letra y música y las
canciones se convirtieron en uno
de los hitos más admirables de
nuestra cultura de la resistencia.
Hoy las letras y las músicas pedirán
aquí la paz y ofrecerán los
argumentos de la verdadera
mayoría natural. Nosotros somos
la mayoría natural.

Finalmente, con una paráfrasis
del poeta Salvat Papasseit, os
propongo: Ciudadanos, todos en
pie. Dejémosles la cultura de la
muerte por trofeo. Ahora seremos
nosotros los que construiremos la
esperanza como virtud laica y
renovada de la Tierra.

*Paraules pronunciades al
concert per la pau del 30 de març.

No olvidemos
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

Dos mesos de protestes molt imaginatives
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"I després direu
que som nou o deu"

MANEL ANDREU

Milers de llençols als balcons de la ciutat
DANI CODINA

Acampada a pla de Palau

MANEL ANDREU

Els veïns denuncien una guerra contra la sostenibilitat

ÒSCAR FERRÉ

Concentració d'estudiants
MANEL ANDREU

Cadena humana malgrat el mal temps

KIM MANRESA

Espontàniament, els manifestants van alçar les seves mans per la pau

MARC ANDREU

Pares i mares d'un esplai

"No més sang
per petroli"

"Guerra no,
Aznar dimissió"

"Esto nos pasa por
un gobierno facha"

"Assassins,
assassins..."

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Els carrers fan sentir la seva veu
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Eleccions municipals
Aquest és un número especial, dedicat a les
eleccions municipals. Eugeni Madueño dóna
una visió de l'escenari electoral, Josep M.
Huertas fa balanç dels ajuntaments
democràtics i Mercè Conesa analitza la
diversitat humana de la ciutat. Josep M.
Montaner i Enric Tello parlen de
sostenibilitat; Carme Trilla analitza el

problema de l'habitatge; Pau Noy fa el
mateix amb la mobilitat, i Ferran Navarro,
Júlia Masip, Rafael Encinas i Antoni Ramon
denuncien la falta d'equipaments. Toni
Ramon i Pep Martí, Mercè Tatger, Alfons
Barceló, Anna Alabart, Agàpit Borràs, Àngel
Valverde, Antoni Ramon, Maria Eugènia
Ibáñez, Albert Recio, Martí Checa i

Salvador Clarós estudien les necessitats
dels districtes. Els indicadors dels
quadres s'han tret de l'Observatori
Veïnal. Àngels Cardona ens apropa a la
pobresa. Manuel  Delgado i  Montse
Maronda analitzen les protestes contra la
guerra. Tanca el dossier un decàleg de les
prioritats veïnals davant les eleccions.

Les manifestacions pacifistes
posen a prova el 'model Barcelona'

Eugeni Madueño

●A
dos mesos de les eleccions
municipals, la conjuntura a
Barcelona descriu una situació

de "continuïtat condicionada per la guerra".
Clos seguirà sent alcalde -ho diuen totes
les enquestes- si bé no per majoria absoluta.
Continuarà necessitant ERC -i potser ICV-
per governar. Aquests dos partits pugen
en les seves possibilitats de guanyar vots.
ERC, afavorida per les expectatives
generals a Catalunya i l’absorció del vot
més nacionalista que fugirà de CiU. ICV,
encoratjada per la previsible recuperació
dels deu mil vots que li pot aportar la seva
aliança amb EUiA. CiU es mantindrà, o
potser pujarà una mica, perquè algú
s’haurà d'emportar les pèrdues de vots que
de ben segur tindrà el PP.

L'escenari polític pot
canviar depenent del
grau d'implicació en
les eleccions de la gent
que s'ha mobilitzat
contra la guerra

Fins aquí, el previsible. Però, deia, hi ha
el factor guerra. Un condicionant incert.
En primer lloc, perquè el 25 de maig és
probable que la guerra i les seves
conseqüències segueixin marcant l'agenda
política. I en segon lloc, perquè està per
veure en què acabaran les esperançadores
mobilitzacions actuals. Si el pacifisme i
l'antibel·licisme arriben a la conclusió que
és necessari fer política -i en conseqüència
anar a votar- per fer que un altre món sigui
possible, resultarà una cosa. Si la conclusió
és que no val la pena votar-los -ni a Clos ni
a Trias, ni a Portabella, ni a Mayol- perquè
tots són la mateixa cosa, aleshores tindrem
un altre escenari.

Però, realment, són la mateixa cosa? I,
són el que diuen? És evident que hi ha
diferència, i matisos, entre els alcaldables
i els seus partits. Tot i que el terreny de
joc és el mateix per a tots, i les
possibilitats de canviar les regles molt
limitades. El més curiós que veig en
aquesta pre-campanya és el canvi de

DANI CODINA

El 22 de març 750.000 persones van sortir novament al carrer per rebutjar la guerra

papers i de rols que assumeixen Clos i
Trias. El primer, exercint d’alcalde
neoliberal, i el segón, de socialdemòcrata
ratllant l’extrema esquerra. Fixint-se.
Posaré només un exemple: les promeses
sobre habitatge. Clos proposa construir
65.000 pisos, la majoria a preu de mercat.
Un preu que baixarà en proporció a
l’empetitiment dels habitatges, i no perquè
tinguin cap mena de protecció. Trias, per
contra, diu que l’Ajuntament ha de
comprar vivendes per llogar-les a preus
raonables. Trias, defensor dels pactes CiU-
PP a Madrid, fa l’esquerranós a Barcelona
i denuncia que Clos és l’alcalde més
conservador que ha tingut la ciutat.

Despropòsits i jocs de miralls a banda,
el cert és que Clos fa una política de
centredreta en una ciutat que també ho
és. O que ho és molt més del que ella

mateixa es pensa. El seu èxit es deu a
dos eixos: gestionar la ciutat amb
eficàcia, mitjançant la fórmula de
col·laboració entre el sector privat i el
públic, l'anomenat model Barcelona, i
connectar amb els valors de la majoria
de la  població, és a dir, els dels
insubstancials artistes d’Operación
Triunfo o El Terrat.

En uns anys com els que hem viscut
fins ara, en els que la política era un
afer reservat als polítics mentre la
població discutia sobre els estrafolaris
protagonistes de la telescombreria,
aquest model Barcelona basat en la
fórmula: inversió + gestió + propaganda
(diabòlicament eficaç, s’ha de reconèixer,
especialment la que relaciona l’orgull
barceloní amb la gestió socialista) ha
donat a Clos uns resultats esplèndids.

Especialment perquè el resultat
d’aquesta equació són dos paraules
mercantils: eficiència i eficàcia. I aquests
són valors transversals, no ideològics,
com demostra el fet -il·lustrat per una
enquesta publicada recentment a La
Vanguardia- que "la Barcelona de Clos"
agrada fins i tot més a la gent que després
vota CiU, ERC i fins i tot ICV, que als
mateixos votants del PSC.

En qualsevol cas, l’interrogant és saber si
en aquesta època nova que obre la guerra
l’alcalde Clos sabrà reciclar-se i fer de líder
polític a més de gestor eficaç. Les dificultats
i la manca de reflexos que ha tingut per
posicionar-se contra la guerra com a president
del Fòrum, i la falta de discurs davant d'una
ciutat que tothom considera referent mundial
en l’oposició cívica a la guerra demostra que
encara ha d’aprendre bastant.
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Una ciutat millor... però amb poca participació

Josep M. Huertas*

●S
i jo hagués de fer un resum de 24
anys de democràcia municipal
en pla telegràfic, segur que diria

el que expressa el títol: “Barcelona és una
ciutat millor però amb poca participació.”
Ara cal explicar-se una mica més.

La ciutat ha passat de ser un lloc inhòspit,
amb barris deixats de la mà de Déu, a ser una
ciutat de reclam turístic, una cosa impensable
el 1979, quan tantes coses estaven per fer. Un
encert, a més, va venir de la mà d’Oriol Bohigas,
quan era delegat d’Urbanisme, i va tenir la
pensada de reconstruir una ciutat que
pràcticament estava acabada i de
monumentalitzar la perifèria.

La persistència de les
protestes indica que
alguna cosa no funciona

Ara tots ho veiem clar, però aleshores
va ser una gosadia posar monuments
moderns a la Via Júlia o a la boca del túnel
de la Rovira, al Carmel. La mateixa elecció
de la zona d’Icària per fer-hi la Vila
Olímpica, en detriment de llocs més

JOAN MOREJON

L'Ajuntament de Barcelona

“nobles” com ara Sant Cugat o algun indret
de Collserola, és per mi un dels encerts del
llarg període de Pasqual Maragall com a
alcalde de Barcelona.

Es poden sumar, s’han de sumar, les
instal·lacions esportives, els retalls verds
del microurbanisme, el concepte metropolità
per intentar fer coses conjuntes amb les
poblacions del voltant, les rondes, la
recuperació de Montjuïc i un llarg etcètera
al que sembla se sumarà la transformació
del riu Besòs i els seus voltants.

I, tanmateix, les protestes persisteixen
i podríem dir que en el darrer període
(1999-2003) han augmentat d’una manera
notable (pla 22@, plaça de Lesseps, alguns
indrets de Ciutat Vella, manca
d’habitatges a un preu raonable...) Això
vol dir que, tot i reconèixer les millores de
Barcelona, alguna cosa no funciona. És
cert que l’Ajuntament en ocasions ha sabut
rectificar i en algunes altres, com en el
tema de l’habitatge, ha iniciat un pla de
construcció de pisos per a joves i gent
gran, però està clar que la gent no sent que
hi participa i, quan pot fer-ho, sembla que
sigui a contracor del poder municipal.

Un pla urbanístic, per molt bones que
siguin les intencions, no pot ser aplicat
sense informar els que hauran de patir-lo. I
aquesta afirmació és una de les que més cou,

perquè un nota la resistència a actuar així.
Ramon García Bragado, gerent d’Urbanisme,
em deia un dia que els que s’han manifestat

contra el pla 22@ lamentaran un dia no
haver acceptat el que els oferia. No entenia
que no es pot millorar la vida de ningú sense
que aquest ningú ho sàpiga i estigui d’acord.
És una mica com el que li va passar a Oriol
Bohigas amb les places dures en el passat.
Tenia raó en molts casos, però s’equivocava
en alguns. Es va entestar a fer de la plaça
dels Jardins d’Elx, a la Sagrera, una plaça
dura quan l’indret es troba al costat de la
Meridiana, aleshores un dels llocs més
inhòspits de la ciutat. El pregó de festa major
de La Sagrera de 1983 es referia a uns
“jardins que van costar molt de fer i que algú
ha desgraciat sota una capa de ciment.”
Tenien raó. I aquesta és una virtut
meravellosa dels barcelonins: l’interès pel
fet públic, un tresor que l’administració
hauria d’agrair enlloc d’estar gairebé sempre
en guàrdia.

Podríem parlar d’uns altres defectes, com
la creixent devaluació del personal polític
que governa l’Ajuntament, si un observa les
llistes de regidors dels diferents mandats.
No es busquen les persones més idònies, sinó
aquelles que el partit vol premiar per la
fidelitat demostrada o les que l’alcalde desitja
no pels seus mèrits, sinó per simpatia o
relacions especials. Això, als 24 anys de les
primeres eleccions, és un immens error.

*Periodista

El poder del carrer

Manuel Delgado*

●P
er què serveix un carrer?
Aparentement, la funció del
traçat viari d'una ciutat

és permetre que s’hi moguin els fluxos
urbans i que ho facin d’una manera
previsible i regular. Els cotxes i les
persones van i vénen ordenadament a
través de canals oberts entre les parets
dels edificis, passadissos dels quals
s’espera que permetin els desplaçaments
d’una munió d’individus que van cadascú
a la seva.

No obstant, vet aquí que, de tant en
tant, aquesta xarxa d’avingudes, carrers,
places i cantonades pot conèixer
transformacions que, de sobte, la
converteixen en un prosceni no d’una vida
ordinària més aviat grisa, sinó de
l’expressió de sentiments i conviccions
col·lectives. El carrer i la plaça coneixen
llavors una mena d’estat d’excepció que
modifica el paisatge sonor i visual de cada
dia. Aquesta mutació la provoquen fusions
humanes que estan constituïdes per
persones que no es coneixien i que
segurament no es tornaran a veure mai
més, que baixen de casa seva o salten de
les voreres a inundar la calçada, moure-
s’hi, dient i fent el mateix, en el mateix
moment i en una mateixa direcció.

Aquesta apropiació de l’espai urbà per
part de vianants anònims pot tenir

KIM MANRESA

motivacions festives -cercaviles,
processons, carreres populars, cavalcades-
, però també pot ser desencadenada per
fer del carrer el marc idoni per a la protesta
social, en un radical compliment de la
condició pública d’espai públic, institució
política de primer ordre a la qual la història
sempre acaba atorgant l’última paraula.

Sobra dir que Barcelona ha estat
sempre un teatre privilegiat per a aquestes
ocupacions expressives de l’espai urbà per
part dels seus mateixos usuaris. Un estudi
recent entregat a l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya del Departament
de Cultura per investigadors de la
Universitat de Barcelona posa de manifest
com la ciutat ha estat marc recurrent, en
els últims 50 anys, de tot tipus de
deambulacions i concentracions rituals
d’índole civil, que han reclamat i obtingut
-de grat o per força- el dret a usar el carrer
per a alguna cosa més que per anar a
treballar.

Més enrere en el temps, aquesta tradició
d’usos corals de la trama urbana es relata
en una excel.lent obra recentment
traduïda a l’espanyol, Ciudad roja, periodo
azul, de la historiadora nord-americana
Temma Kaplan (Península), sobre l’època
(1838-1939) en la qual Barcelona era
anomenada per Engels la Rosa de Foc, la
capital del món amb més barricades per

metre quadrat.
En un últim període, aquesta forta

inclinació dels barcelonins a usar el carrer
per increpar els governants s’ha aguditzat
una vegada més. L’ocupació de l’espai urbà
per part de coàguls humans inamistosos
amb el poder ha donat mostres de la seva
autoritat a l’hora d’impedir el que s’entenia
que eren usurpacions inacceptables de
l’espai urbà. El maig del 2000, la desfilada
del Dia de les Forces Armades va haver de
ser celebrada gairebé d’amagat per protegir-
la de les protestes ciutadanes.

Sobre l'asfalt s'alça la
potència d'una ciutat
que, de sobte, ha
despertat i s'aixeca
“superba”

El juny del 2001, el Banc Mundial va
decidir suspendre la seva reunió a Barcelona
per temor de la resposta del carrer. El març
del 2002, durant la cimera europea, els
poders més poderosos del continent no es
van atrevir a entrar a la ciutat i van ser

obligats a acampar als afores.
Decididament, Barcelona fa por.

En aquests dies hem conegut una apoteosi
d’aquesta recuperació massiva del carrer
per convertir-lo en l’escenari natural de la
democràcia participativa. Coalicions de
transeünts -a vegades centenars de milers-
han avançat pels carrers en totes direccions,
s’han estancat a les places, s’han plantat
davant edificis on resideixen instàncies que
consideren infames, han acampat, han fet
classe, han jugat, cridat, cantat, ballat i
sortit als balcons per picar cassoles sense
que ningú els hagués convocat per expressar
la ràbia i el fàstic que els provocava el que
anomenen guerra, encara que no sigui més
que una brutal carnisseria.

Barcelona bull. Des de les finestres dels
palaus governamentals, darrere de les
cortinetes, els poderosos han contemplat
impotents l’escena. Sempre han patit
agorafòbia. Mentrestant, a baix, arran de
terra, els vianants han usat radicalment el
carrer, l’han convertit en un ésser viu i
l’han fet parlar a crits. Sobre l’asfalt, s’alça
ara un altre poder, que no és un poder, sinó
una pura potència: la d’una ciutat que, de
sobte, ha despertat i s’aixeca superba, com
un gegant altiu i gelós.

*Professor d'Antropologia de la
Universitat de Barcelona. Text publicat
a El Periódico el 14 d'abril de 2003
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Todos los colores del factor humano

Mercè Conesa*

●L
o que más ha cambiado en
Barcelona en los últimos 25 años,
tanto como el perfil urbanístico,

es el discurrir humano por las calles de la
ciudad. Africanos, latinoamericanos, asiáticos
y europeos componen un mosaico multicultural
que acerca Barcelona a las urbes más
cosmopolitas. Además, la inmigración, aunque
sectores recalcitrantes la pongan bajo sospecha,
permite a los barceloneses mantener un alto
grado de bienestar.

¿Quién cuida de los ancianos
dependientes? ¿Quién permite que la tasa
de natalidad no nos convierta en una
sociedad de viejos? Vivimos mejor gracias
a los llegados de fuera. Y a pesar de ello,
los distintos gobiernos municipales de los
últimos años, siempre teóricamente de
izquierdas, no han sabido valorar esa
enorme aportación.

Aún se habla de “desembarco masivo de
inmigrantes”. Es cierto que en enero de este
mismo año había 163.046 extranjeros en la
ciudad; uno de cada diez residentes. Pero eso
era previsible. Hace 20 años, los periodistas ya
íbamos al Maresme a entrevistar a los primeros
llegados de Gambia y Senegal.

Pero aún antes, en los estertores del
franquismo, las destartaladas pensiones
del entonces llamado Barrio Chino ya
acogían a magrebís a los que barceloneses
de bien hacían trabajar a destajo por cuatro
duros. La mayoría pasaba diariamente
por la inhumana cola de la plaza de
Urquinaona, donde se elegía a los más
dóciles para algún rastrero trabajo sin la
más mínima cobertura social.

La inmigración, que ya
llega al 10%, acerca
Barcelona a las urbes
más cosmopolitas

Los políticos hubiesen tenido que darse
cuenta de que se llegaría a donde hemos
llegado. Pero los inmigrantes tuvieron que
instalarse a vivir en plena plaza de
Catalunya para que la ciudad se diese cuenta
de que existían, de que una maraña de
decisiones burocráticas y por supuesto
políticas impide ser receptivos con los que
emigran de la miseria. Y ésta es una ciudad
que quiere llamarse solidaria.

No puede ignorarse que los responsables
municipales, sobre todo en la última
década, han dictado medidas para paliar
el mal trago que supone emigrar del
hambre al rechazo. Aquí están los servicios
sanitarios, educativos y hasta el censo
abierto a todos, incluso a los sin papeles.

Pero aquí están también el desalojo de
la plaza de André Malraux en agosto del
2001 y un cierto confinamiento de la
inmigración no comunitaria a algunos
barrios de la ciudad (en Ciutat Vella son el
34,7% del total de la población, mientras
que en Sarrià-Sant Gervasi suponen el
7,9%) porque la política municipal de
vivienda social es inoperante.

Llegar a viejos
Otra imagen que ha cambiado, y mucho,

en los últimos 25 años es la de la vejez.

DANI CODINA

Diversidad en las calles de Barcelona

De la asociación de vecinos a la plataforma
Las asociaciones de vecinos, tan pujantes, tan insistentes, tan canalizadoras de la

indignación y marginación urbana durante el franquismo, perdieron ímpetu con la democracia.
Quizá porque muchos de los dirigentes vecinales de la época pensaron que valía la pena
entrar en la administración para mejorar las cosas. No entraremos a valorar esa decisión.
Pero con los años, se echa en falta que esas mismas asociaciones de vecinos fuesen
capaces de polarizar la opinión ciudadana.

Se ha llegado donde se ha llegado. Pero en estos momentos ha surgido un nuevo chorro
de aire fresco en el sector. Ya no son asociaciones propiamente dichas, sino que se las
conoce como plataformas que engloban a todos frente a un “enemigo común”. Y funcionan.
El primer referente fue la masiva manifestación contra el racismo que vivió Barcelona en
1995. Por primera vez, los ciudadanos tomaban la iniciativa y arrastraban a unos políticos
faltos ya de coraje social. Después, llegó toda la ofensiva contra el trasvase de agua del Ebro,
donde la gente de comarcas viene demostrando que el mundo no empieza y acaba en lo
urbano. El último pulso han sido las movilizaciones contra la guerra, impulsadas por la
Plataforma Aturem la Guerra. Nadie pide el pedigrí ideológico para formar parte de esa
plataforma, pero todos coinciden en que la misión es canalizar la opinión mayoritaria de la
ciudadanía. Muchos políticos aún no se han dado cuenta de que el futuro deriva por ahí. Es
su problema. Los ciudadanos empiezan a percibir que cuentan con un nuevo altavoz.

Dichosos los octogenarios que gozan de
una salud aceptable. Ahora tienen mejores
pensiones y actividades lúdicas por
doquier. Pero la situación se tuerce  cuando
uno no puede valerse por sí mismo.
Durante más de una década, por
prepotencia de unos y otros (Generalitat y
Ayuntamiento), no se hicieron geriátricos.
Hubo que cerrar, por insalubres, muchos
de los que existían y la ciudad se quedó con
más viejos y menos ayuda pública. La
tenencia de alcaldía de Benestar Social
reconoce un déficit de 3.000 plazas
públicas.

Ahora prometen nuevos geriátricos.
Pero hasta que no se dilucide si la atención
social es un derecho o simplemente algo
graciable, la señora Dolors Olivas, vecina
de Hostafrancs, enferma de asma y una de
las 3.000 personas en lista de espera para
un geriátrico, seguirá sin poder abandonar
los tres años de encierro solitario e
involuntario (cinco horas de trabajadora
social a la semana no rompen esa soledad)
que acumula en un tercer piso de un
endiablado edificio sin ascensor.

Falta espacio
El Ayuntamiento es democrático, pero el

espacio no. La ciudad pierde habitantes
(246.822 personas salieron del censo entre
1981 y 1986 y la cifra no se ha recuperado ni
con la inmigración), pero hay colectivos que
no tienen donde posarse. El de los jóvenes es
uno de los que sufre el mercadeo de suelo
entre una Administración municipal que
busca financiarse y especuladores que
recaban su lucro. Esos jóvenes no tienen
lugares donde estar, si no es pagando. Es
cierto que existe la sala Transformadors y
ahí están los centros cívicos, inexistentes en
el franquismo. Pero pensar que a los jóvenes
puede pedírseles que con anticipación
reserven un espacio para determinada hora
y día es una auténtica estupidez.

La juventud es culo de mal asiento.
Necesita un modelo distinto al previsor de
los adultos. Hace una década ya se hablaba
de aprovechar instalaciones escolares y
deportivas, en fines de semana o durante
la noche, para dar respuesta a la demanda
juvenil de espacio. Pero nunca ha habido

la valentía de apostar por esa opción que,
como mínimo, haría de paliativo de una
demanda real.

Los okupas no buscan piso
Los okupas, punto de mira de la policía local,

no hacen más que poner en evidencia esa falta de
espacio social para la ciudadanía. No buscan
piso. Buscan lugares donde convivir, donde
compartir y donde estar a la hora que a ellos les
apetezca. Tienen su derecho. Y la respuesta
siempre es la misma: desalojo, incluso más
contundente si se trata de una propiedad
municipal que de una privada.

Habría que preguntarse si no es más
sensato ceder a los jóvenes un espacio
municipal -como el de la plaza del Pi que la
fuerza pública desalojó- que tenerlo cerrado
a cal y canto durante una década. Quizá
habría que empezar a reprochar a los
responsables municipales su falta de eficacia
a la hora de gestionar espacios que son de
todos los ciudadanos.

Una ciudad accesible
Barcelona sí ha cambiado en cuanto a

urbe en la que también tienen cabida los
discapacitados. El 47,6% de las calles son
completamente accesibles. Esto ha costado
25 años y se supone que en el 2006

prácticamente el 100% de la ciudad lo
será, tanto por sensibilidad municipal como
porque Europa obliga a ello.

Las normas se cumplen, pero la
convicción de que ésta debe ser una ciudad
abierta a todos a menudo flaquea. El año
Gaudí fue inaccesible para los invidentes;
los andamios y las zanjas (¿dónde están los
guardias urbanos que controlan su correcta
ubicación?) suponen un abismo para ciegos
y parapléjicos.

Desigualdades por distritos
Barcelona es una ciudad profundamente

desigual y los 25 años de ayuntamiento
democráticos no han demostrado que se
quiera enmendar ese agravio. No hay que
inventarse nada para reflejar esa
afirmación. El propio ayuntamiento de
Barcelona, en el número 10 de la revista
Barcelona Societat explica que la peor tasa
de instrucción de las personas entre 16 y
64 años está en Ciutat Vella (14,88%),
según datos extraídos del censo de 1996. Y
la mejor, en Sarrià-Sant Gervasi (sólo el
3,25% de esa población tiene déficits de
instrucción).

La ciudad pierde
habitantes pero hay
colectivos, como los
jóvenes, que no tienen
donde posarse

Idéntica historia se repite en otros
ámbitos. Las peores tasas de titulación
superior están en Nou Barris (3,57%),
Ciutat Vella (5,78%) y Sant Andreu
(5,98%). Las mejores, en Sarrià-Sant
Gervasi (27,33%) y Les Corts (19,19%). La
tasa de paro es otra de las variables que va
por barrios. La mayor está en Ciutat Vella
(30,63%) y la menor en Sarrià-Sant Gervasi
(14,32%). Y ya el colmo está en la esperanza
de vida. La más alta está en Les Corts
(80,27 años) y la más baja en Ciutat Vella
(71,84 años). Casi nueve años más de vida
si se nace rico que si se nace pobre en una
ciudad muy poco igualitaria.

*Periodista
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Decàleg per a una Barcelona sostenible

Josep Maria Montaner*

JORDI TARRÉS

La ciutat ha de buscar el seu propi model

●E
ncara que sigui de manera molt
esquemàtica, aquests deu punts
assenyalen els vectors vers

els quals hauria de seguir la ciutat per ser
menys insostenible, reduir la seva petjada
ecològica i ser més habitable i solidària.

1. Un model urbà propi
En la mesura que no hi ha models per

imitar sinó que cada ciutat ha d’anar
escollint, Barcelona hauria de seguir
desenvolupant la lògica del seu propi model
de ciutat sense caure en la importació
frívola de models urbans externs. Es tracta
de seguir trobant les oportunitats de fer
ciutat a partir de l’anàlisi de la pròpia
realitat, del propi temps històric, coneixent
profundament la memòria, les exigències
socials i les possibilitats.

2. Canvis sense preses
La sostenibilitat ens parla, sobretot, de

la dimensió temporal: es tracta de garantir
la qualitat de vida, la pervivència dels
ecosistemes i les possibilitats energètiques
per a les generacions futures. Per tant, la
sostenibilitat té a veure amb el temps
necessari i adequat per anar fent les coses,
sense urgències ni precipitacions. Un dels
elements de major insostenibilitat és el de
forçar canvis urbans que no es poden
digerir, que no tenen a veure amb la natura
dels habitants, que no segueixen el temps
adequat per fer ciutat. En aquest sentit,
les presses contra natura en l’operació del
Fòrum 2004 són totalment negatives.

3. Espai públic sense cotxes
L’oportunitat de la Barcelona prèvia els

Jocs Olímpics a finals dels anys 80 va ser la de
l’enriquiment de l’espai públic, una política
urbana que durant els anys 90 ha estat
continuada pels parcs metropolitans de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Dos són els
elements clau per millorar la qualitat de l’espai
públic: anar arraconant el domini del cotxe i
garantir que els espais públics siguin realment
de domini públic, és a dir, espais on es respecta
totalment la llibertat i la memòria.

4. Un bon transport col·lectiu
La qualitat de l’espai públic té a veure

essencialment amb l’eficiència, coordinació i
diversitat del transport públic. Tota gran
metròpoli es basa en una constant mobilitat
horitzontal que s’ha d’aconseguir que es realitzi
amb els mitjans de transport públic i no amb
els vehicles privats que hipotequen la qualitat
i quantitat de l’espai públic. En aquest cas,
Barcelona hauria d’aprendre d’exemples
internacionals com els de les ciutats de Curitiba
(Brasil) i Bogotà (Colòmbia).

5. Barreja d'usos
En el context de la bombolla immobiliària

i de l’absentisme institucional ha tornat a
sorgir el problema de l’habitatge. Els
mecanismes per afrontar-lo han de ser
diversos i complementaris: la intervenció
pública que garanteixi el dret a l’habitatge
amb sòl i promocions públiques; el control i
remodelació dels habitatges buits;
l’experimentació de nous tipus residencials.
És clau generar un nou urbanisme basat en
la promoció i disseny de solucions mixtes de
mansanes d’usos múltiples amb habitatges,
oficines, equipaments, tallers i petites
empreses no contaminants.

6. El patrimoni de la memòria
És clau construir la modernitat sobre

la interpretació de la memòria; una
memòria que té a veure amb la ciutadania,
amb la història col·lectiva, amb les
creacions dels artistes. Per tant, una altra
de les dimensions de la sostenibilitat és el
dret a la memòria; un dret moltes vegades
oblidat en una ciutat com Barcelona que
ha explotat el seu patrimoni del

modernisme però ha esborrat gairebé tota
la seva memòria industrial.

7. Índex d'avaluació
La sostenibilitat té a veure amb processos

com el reciclatge urbà, l’eficiència energètica i la
participació. Però aquests processos no poden
avançar si no segueixen uns indicadors -és a dir,
uns vectors, unes valoracions, uns índexs- tal
com es va plantejar a Seattle el 1993 i a Barcelona
el 1998 (durant el Fòrum Cívic Barcelona
Sostenible) per poder saber col·lectivament en
quins factors es millora i en quins s’empitjora.

8. La clau de la densitat
A la ciutat mediterrània i densa, per poder

ser renovada i reestructurada, és clau aclarir el
concepte de densitat. La densitat és actualment
el concepte clau que de manera numèrica i
comparativa pot resumir la complexitat de la
ciutat, valorant el seu estat  actual en relació als
mitjans que s’han d’utilitzar per aconseguir els
objectius futurs. En alguns punts serà possible
augmentar les densitats; en definitiva, caldrà
redistribuir les densitats. El possible increment
de densitat garanteix la transformació de les

ciutats sense necessitat de consumir més
territori.

9. Participació ciutadana
Els barris només poden funcionar si tenen

autosuficiència d’equipaments i posseeixen
mitjans per participar, resoldre i prendre
decisions. En aquest sentit, la ciutat brasilera
de Porto Alegre és un exemple de participació,
decidint prioritats i pressupostos,
demostrant que amb participació la ciutat
sempre va millorant. Allò que caracteritza
tots els ciutadans és la seva forta voluntat de
formar part de la ciutat.

 10. Renovació política
En el context tardocapitalista, dins d’una

societat de mercat basada en el petroli,
totalment en crisi, cal aprofitar totes les
possibilitats del sistema democràtic. En aquest
sentit, una política municipal progressista, que
sàpiga trobar les oportunitats de cada ciutat, és
clau per afavorir unes societats més justes i
solidàries, amb més qualitat de vida i amb una
major tendència vers a la sostenibilitat.

*Arquitecte
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Com reduir la nostra petjada ecològica

Enric Tello*

●A
partir dels escenaris del Pla de
Millora Energètica de Barcelona
elaborat per l’Agència d’Energia

de Barcelona (PMEB, 2002), les entitats
ciutadanes membres de la Plataforma
Barcelona Sostenible i Solidaria estem
treballant una proposta al Consell de Medi
Ambient i Sostenibilitat per als propers
Plans d’Acció Local de l’Agenda 21 de
Barcelona. L’objectiu central de la proposta
consisteix a "reduir pel 2010 les emissions
de gasos d’efecte hivernacle en un milió i
mig de tones de CO2 equivalent anuals".
En el marc del protocol de Kioto, la Unió
Europea estableix per a l’Estat espanyol
un límit màxim d’augment de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle del 15% entre
el 1990 i el 2010.

Les entitats ciutadanes
entenen el compliment
estricte del protocol de
Kioto com un objectiu
mínim i irrenunciable

A Barcelona això significa que les emissions
no han de superar en cap cas els 4,5 milions
de tones de CO2 equivalent l’any 2010, ni
poden augmentar en més de 580.000 tones
anuals les enregistrades el 1990 (sense
comptar de moment les derivades del port i
l’aeroport, si més no mentre no s’avaluïn
amb la deguda precisió). Com que el 1999 ja
superaven els 4,5 milions, i encara s’espera
que segueixin creixent els propers anys, ens
cal desenvolupar unes polítiques actives de
reducció de la contaminació global que
superin l’escenari que el PMEB anomena
“d’acció global” -que vol dir limitar-se a fer
tot allò que ara ja està previst-, perquè
aleshores les emissions augmentarien un
23% fins arribar a 4,8 milions de tones.

Per complir el Protocol de Kioto cal que
l’objectiu fixat s’acosti o superi l’escenari
anomenat “objectiu” que les rebaixaria fins

ARXIU

Mostra d'energies renovables en el Dia del Sol

Per fer possible acostar-nos al màxim a aquells objectius que superen
el mer compliment del Protocol de Kioto, proposem una sèrie de mesures
addicionals que en la seva majoria no han estat tingudes en compte en els
plans d’acció del PMEB, i que permetrien superar-ne els objectius:

● Aprovar immediatament una ampliació de l’ordenança solar, tal com
ja suggereix el propi PMEB, que obligui a introduir “sistemes fotovoltaïcs
en grans edificis d’oficines o comerços de nova construcció”.

● Desenvolupar el més aviat possible la certificació energètica dels
edificis, que ja preparen des de fa temps l’IDAE i l’ICAEN en la línia
de la Directiva Comunitària en marxa inspirada en l’experiència de
Dinamarca, tal com proposa l’Estudi per a la introducció de tributació
ambiental a l’Ajuntament de Barcelona (març del 2002).

● Establir una diferenciació fiscal de la quota de l’Impost de Béns
Immobles segons la certificació energètica dels edificis i, mentre
aquesta no estigui generalitzada, segons la realització de les
inversions en energia solar o aïllament tèrmic actualment
subvencionades a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà.

● Impulsar des de l’Agència Local d’Energia de Barcelona actuacions

pilot exemplars als barris, com les reclamades als Plans Comunitaris
de Trinitat Nova o Torre Baró, i a les grans operacions urbanístiques
previstes a Sant Andreu-Sagrera, 22@ i Fòrum 2004.

● Promoure des de la ciutat de Barcelona, en el marc de la
Declaració de Rubí per una Nova Cultura Energètica, l’aprovació
per llei al Parlament de Catalunya d’un impost ecològic sobre les
energies fòssils i nuclears.

● Promoure des de l’Agència Local d’Energia la creació d’una empresa
municipal de serveis energètics amb capacitat econòmica suficient,
que podria provenir en part d’una participació municipal en l’impost
energètic autonòmic, i en part de la diferenciació fiscal de l’IBI, que li
permeti una important capacitat inversora per oferir contractes de
rehabilitació i rendiment energètic integral a comunitats de veïns.

● Desenvolupar un sistema de superïlles a l’Eixample i altres
districtes, obrint a la vegada un debat ciutadà sobre la necessitat de
fixar objectius concrets de reducció real dels desplaçaments en
cotxe. Aquest debat hauria de començar per fixar un primer “sostre”
clar en la quantitat de vehicles en circulació que la ciutat pot absorbir
sense degradar-ne la convivència.

Set propostes per superar l'aprovat de Kioto

a 4,2 milions de tones, un volum que
superaria en un 7% les de 1990. Incloent
l’efecte d’inèrcia que porta a seguir-les
augmentant, tot això vol dir que per complir
el Protocol de Kioto els plans d’acció local
han de proposar-se reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle com a mínim en
un milió de tones de CO2 equivalent anuals.
En conseqüència, considerem impres-
cindible l’aplicació immediata de 54 dels 57
plans d’acció concrets que proposa el PMEB
i reclamem l’aprovació de les partides
pressupostàries per posar-los en marxa en
el termini previst. Entre aquests objectius
ha de tenir una especial prioritat  la clausura
immediata de l’abocador del Garraf. La
captació completa del gas metà en el seu
procés de restauració i l’aprofitament
integral de la matèria orgànica que contenen
els residus municipals de la ciutat
mitjançant el compostatge i la metanització
significaria reduir en més d’un milió de
tones anuals de CO2 equivalent la
contribució de Barcelona a l’escalfament
global.

En canvi, hi ha tres programes concrets

previstos pel PMEB amb els que discrepem, o
creiem que requereixen un debat ciutadà més
obert per aclarir-ne el sentit. Es tracta, en
primer lloc, de la combinació d’un nou Ecoparc
amb la planta incineradora de Sant Adrià.

Barcelona ha de reduir
pel 2010 un milió i mig
de tones de CO2

Considerem incoherent, confús per a
l’opinió pública i totalment desincentivador
de l’esforç de la recuperació pretendre que
els sistemes biològics freds de tractar la
fracció orgànica dels residus serveixin només
com a tractament previ d’un flux que
seguiria tenint com a destí principal una
incineració de residus que rebutgem
enèrgicament. Pel mateix motiu, tampoc no
podem estar d’acord amb què la connexió
del sistema de cogeneració de la xarxa local

de climatització del Fòrum 2004 es faci
amb la calor residual de la planta
incineradora de Sant Adrià  i no amb la que
genera al costat mateix la central tèrmica
de cicle combinat de Gas Natural (la qual,
estúpidament, envia a la mar el 50% de la
calor que treu del gas que crema).

En tercer lloc, no podem saber si estem o
no d’acord amb una futura instal·lació de
residus de la que només es diu,
eufemísticament, que hauria de substituir
la funció de l’abocador de Garraf un cop
clausurat. Però enlloc s’especifiquen les seves
característiques tècniques: un dipòsit
controlat? un sistema de metanització bruta
amb posterior abocament? una nova
incineradora? una planta de piròlisi? No
podem donar suport a una proposta tan
ambigua. Proposem, per tant: 1) que es fixi
una data de tancament del forn incinerador
de Sant Adrià abans del 2010 (el qual, només
pels residus que hi crema Barcelona, genera
unes 300.000 tones de CO2 equivalent a
l’any); 2) que la xarxa de climatització del
Fòrum 2004 aprofiti mitjançant cogeneració
la calor residual de la central tèrmica de cicle
combinat de Gas Natural, en lloc de la
generada per la planta incineradora; i 3) que
s’obri un debat clar, participatiu i transparent
sobre les instal·lacions necessàries per
disposar en condicions el rebuig final dels
residus municipals de Barcelona un cop
clausurat l’abocador de Garraf.

A la vegada considerem molt important
el compromís voluntari de Heidelberg que
l’Ajuntament de Barcelona va subscriure
el 1994, i que ha estat incorporat al text del
Compromís Ciutadà de l’Agenda 21. Diu
textualment: “reduir, com a mínim, un
20% les emissions de gasos hivernacle l’any
2005 respecte al nivell de les de l’any
1987.” L’Ajuntament de Barcelona també
es va adherir el 1997 a l’associació Klima
Bündis de ciutats per a la protecció del
clima, la qual ha adoptat conjuntament
l’objectiu de “reduir voluntàriament pel
2010 un 27% les emissions de gasos
hivernacle respecte les de 1997”. Fer efectiu
el primer compromís comporta una
retallada més gran en termes absoluts,
atès que el 1987 les nostres emissions eren
més baixes que el 1997.

Ha de tenir una especial
prioritat la clausura
immediata de
l'abocador del Garraf

Som totalment conscients que en la
situació actual, i mentre segueixi imperant
l’augment del consum d’energia i emissions,
resulta molt difícil complir-los en els terminis
previstos. Però ens oposem radicalment a
què s’oblidin aquests compromisos
voluntaris, i siguin deixats de banda davant
l’opinió pública. Creiem que han de seguir
formant part dels objectius a assolir pels
plans d'acció en matèria energètica. Si el seu
compliment s'allarga més enllà dels terminis
inicialment establerts, cal donar explicacions
de perquè no ha estat possible aconseguir-
ho, i com es pensa assolir-los més endavant.

*Membre d'Ecologistes en Acció
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El problema de l'habitatge és cosa de tots

Carme Trilla*

●M
és que mai, les entitats socials i
els responsables polítics estan
submergits en la reflexió sobre

el problema del desigual repartiment de
l’habitatge a la ciutat de Barcelona. Les
fortes pujades de preus dels darrers anys
estan deixant fora del mercat a moltes
llars i persones que necessiten un
habitatge per poder desenvolupar el seu
projecte familiar. Tant se val que parlem
de l’escassa oferta d’obra de nova
construcció, com de la força més
abundant oferta d’habitatges de segona
mà, o de la insuficient oferta de lloguer;
la inflació ha arribat a tots els mercats.
En el lloguer això està portant a unes
certes dificultats per col·locar pisos de
preu alt, però la compra, sembla que,
malgrat les puges, segueix resultant
atractiva per als qui tenen recursos alts
i pensen que comprar ara és guanyar de
cara al futur.

En el mercat de l’habitatge, com en
els mercats borsaris –i aquesta és una
comparació pertinent perquè en els trams
alts de demanda, l’habitatge és més un
valor d’inversió que un bé d’ús-
l’explicació de les pujades dels preus (de
les cotitzacions) es troba en la pressió de
la demanda. Mentre hi ha demanda, els
preus (valors) pugen i quan la demanda
cau, baixen. El comportament
especulatiu, que a la borsa és l’element
essencial que dóna sentit a la seva
existència, en el cas de l’habitatge, on no
hauria de ser element essencial,
comporta conseqüències perverses per a
tots aquells que no busquen la
rendibilitat -o com a mínim, no la
busquen de manera primordial- si no
que busquen la satisfacció d’una
necessitat primària. Així,  el
comportament especulatiu d’alguns
compradors d’habitatge fa que els preus
vagin pujant progressivament, molt per
sobre del cost de la vida, allunyant-se de
l’evolució dels salaris. I, a mesura que
s’eixampla la separació entre preus dels
habitatges i salaris, es va ampliant
també la bossa de persones que no poden
cobrir les seves necessitats d’habitatge,
malgrat que el sistema financer ofereixi
préstecs cada vegada més barats, de més
llarga durada, adaptats a eventuals fases
d’atur...

L'especulació
immobiliària amplia
la bossa de persones
que no poden cobrir
les seves necessitats
residencials

La solució del problema no és senzilla,
ja que el diferencial de preus a cobrir entre
els del mercat i els que la població amb
rendes mitjanes o baixes pot pagar ha
esdevingut exagerat, i la solució és
especialment complexa a la ciutat de
Barcelona, on els preus són els més elevats
de Catalunya i el marge de maniobra
urbanístic és estret.

JORDI TARRÉS

Pisos per a joves i aparcaments a Baró de Viver

*Economista

Una profunda preocupació per aquesta
situació es troba darrera dels anuncis
polítics dels darrers mesos i de les intenses
reunions mantingudes entre tècnics i
responsables municipals. Però, per més
que aquestes instàncies hagin començat a
comprendre que cal una revisió de les
actituds poc actives mantingudes fins avui
en el camp de l’habitatge més social, no
serà fàcil de trobar fórmules si no és
mitjançant una estratègia de pactes a
diverses bandes.

El disseny d’una política d’habitatge
municipal ha de tenir en compte la
multiplicitat de necessitats i d’interessos
que operen sobre la ciutat, però,
forçosament, ha d’establir un sistema de
prioritats per encaixar aquestes
necessitats amb les possibilitats
pressupostàries i amb la capacitat
operativa temporal. Ni una cosa ni l’altra
-detecció d’interessos i necessitats, i
establiment de prioritats- poden ser fetes
a porta tancada. Malgrat les dificultats
tècniques que acompanyen l’urbanisme i
la construcció, o tal vegada per aquestes
mateixes dificultats tècniques, s’imposa
un procés obert de consulta, participació i
explicació de les deliberacions i les línies
de treball.

"Tenim la sort de viure en una de les
millors ciutats del món", diu l’anunci. En
efecte, Barcelona, com en tants altres
sectors, també en el social disposa de
recursos, voluntat i idees que la
converteixen en referent. Des de fa prop
de 14 anys disposem d’un mecanisme de
participació ciutadana, innovador en el
seu moment, i potent encara avui, pensat
per convocar totes les posicions de bona
voluntat al voltant de les problemàtiques

que no troben solució per la via del mercat
o dels interessos privats, i que requereixen
voluntarisme i col·laboració. Prop de 400
persones, voluntàries, representants d’unes
200 entitats, es mouen al voltant d’un
Consell de Benestar Social concebut per
aplegar les opinions de la major part
d’entitats, grups polítics i institucions que
operen i tenen coses a dir en els àmbits
socials de la ciutat. L’existència del Consell
és, justament, un reconeixement de la gran
dificultat d’emprendre accions unilaterals
en uns camps que es caracteritzen pels seus
contorns poc precisos, per les seves múltiples
facetes, per la seva atomització, i pel difícil
tractament generalitzat. L’habitatge social
és un d’aquests àmbits, expressament
reconegut com a tal en el sí del Consell; al
voltant del Grup d’Habitatge Social, les
entitats expressen puntualment, un cop al
mes, la seva veu de forma continuada, amb
una perseverança admirable, tot confiant
que el seu paper – i el seu parer- sigui
valorat positivament pels responsables
polítics.

No sembla que avui, sense uns diagnòstics
acurats i pormenoritzats dels problemes,
emanats del diàleg amb les entitats
coneixedores de la realitat social, sigui
possible dictaminar polítiques socials
eficaces. El Consell de Benestar Social
podria i hauria de complir aquesta funció.
Una major imbricació de les tasques
deliberatives del Consell, amb les més
executives de les diverses regidories
competents en temes d’habitatge, no només
donaria vitalitat als continguts del Consell
i vivificaria la participació ciutadana, si no
que seria una de les eines que millor
garantiria el correcte diagnòstic dels
problemes. D’altra banda, la mediació de

les entitats que integren el Consell podria
ser utilitzada eficaçment amb la finalitat
de fer més fàcil el diàleg entre
l’administració, els agents privats i els
col·lectius afectats per problemes
d’habitatge.

No és aquesta una proposta de línia
de treball estranya a la majoria de
països  europeus :  la  coordinació
d’esforços entre els estaments polítics
i els representants de la societat civil,
és la via considerada òptima quan es
tracta de definir programes o projectes
de caràcter social, d’abast municipal o
supramunicipal. La preocupació pels
problemes de l’habitatge social és avui
un lloc comú a tota Europa; fins i tot el
Banc Central Europeu -com no fa gaire
ho va fer el Banc d’Espanya- acaba de
difondre un informe específic sobre les
anomalies que afecten avui els mercats
d ’habitatge europeus i  les  greus
conseqüències socials que estan tenint
les pujades de preus i els canvis en les
polítiques d’habitatge.

Els programes
municipals
d'habitatge han de
sorgir del consens i el
debat participatiu

Naturalment que les polítiques més
generals són normalment de competència
estatal o regional, però els aspectes més
socials, els que vinculen els grans
instruments de la política econòmica amb
el seguiment social al detall, estan en
mans dels municipis. Són els programes
municipals, elaborats consensuadament i
aplicats coordinadament, els que permeten
que la gran política arribi a tots els
ciutadans, i a cada un d’ells, en funció de la
seva necessitat concreta.

La multiplicitat d’interessos que es
barreja en aquests programes es veu
reflectida en l ’ampli nombre de
disciplines que s’han de combinar:
sociologia, economia, demografia,
urbanisme, arquitectura, política; tots
aquests interessos no només s’han de
combinar, sinó que s’han de supeditar
als objectius superiors d’obtenció de la
millor integració social i la reducció de
les divergències entre els ciutadans
residents en una mateixa zona. La tasca
d’encaixar totes aquestes delicades peces
demana dosis altes de diàleg, molt
respecte per l’opinió de tots, molta
humilitat en el posicionament públic per
ser receptius al màxim nombre possible
de suggeriments.

Tot programa municipal d’habitatge
avui ha d’emanar del consens, ha
d’arrencar del debat participatiu i no pot
contentar-se de la deliberació intramurs.
Si s’aprofita el potencial participatiu de la
ciutat s’entrarà en la forma d’operar dels
països que han mostrat major inquietud i
major eficàcia en la canalització dels
problemes socials d’habitatge.
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Barcelona estrena panells d'informació
variable sobre l'estat del trànsit

L’Ajuntament de Barcelona ha

instal·lat en diferents indrets de la

ciutat quinze nous panells

d’informació variable sobre l’estat

del trànsit.

Es tracta de rètols lluminosos

integrats a la resta d’elements de la

via pública (semàfors, enllumenat,

etc...) que ofereixen informació

sobre la situació del trànsit en temps

real, actualitzada de manera

immediata, amb l’objectiu d’agilitar

la mobilitat dels conductors a les

zones més transitades de la ciutat

i facilitar-los la presa de decisions

respecte els itineraris més idonis a

seguir.

Els panells, que s’han instal.lat en

vies d’accés a la ciutat i en punts

L’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat quinze rètols lluminosos
per facilitar la mobilitat a la ciutat en les zones més transitades

Els nous panells informen de l'estat del trànsit i d'incidències relacionades
amb la circulació

Senyal instal·lat a la cruïlla de Gran
Via i Entença

principals del trànsit, ofereixen els

següents serveis:

●  informar en temps real de l'estat

del trànsit

●  informar del temps de recorregut

a destinacions concretes

●  informar de les obres i els actes

que afecten a la circulació

●   informar d’altres incidències que

puguin haver a la via pública i que

afect in la c irculació,  com

manifestacions, accidents, etc.

La instal.lació dels nous panells

s’emmarca en la política municipal

de millorar la mobilitat a la xarxa

viària de Barcelona, en especial en

aquelles vies que absorbeixen la

gran majoria dels desplaçaments

que es fan per la ciutat, i respon als

objectius del Pacte per la Mobilitat

referits a la millora constant de la

informació a la ciutadania sobre

aquelles qüestions relacionades

amb la circulació.

La posada en funcionament

d’aquests nous panells informatius

se suma a altres iniciatives ja

existents, com la informació de

l’estat del trànsit que s’ofereix a

través de la web municipal

www.bcn.es/mobilitat.

Amb la col·laboració de tots,

aconseguirem que Barcelona es

mogui d’una manera més fluïda i

ordenada.

www.bcn.es/mobilitat
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Aprovat justet en mobilitat i transport

Pau Noy*

●A
cabem aquesta legislatura
municipal  amb una valoració
que pot resultar contradictòria

de la gestió de mobilitat que ha fet
l’Ajuntament. No hi ha dubte que les
idees de la mobilitat sostenible han
avançat, més en les formes que no en els
fets. Avui, en el plenari del Pacte per la
Mobilitat de Barcelona ningú no
qüestiona públicament que la ciutat és
per a les persones i no pels cotxes. Però
a la pràctica, el consistori encara no ha
assumit el discurs de la mobilitat
sostenible. Bona prova d’això és que
dintre de la ciutat el volum de cotxes en
circulació no ha baixat i en els accessos,
per Gran Via, Meridiana i Diagonal, el
trànsit no ha parat de créixer, de la
mateixa manera que ho ha fet el nombre
de macroaparcaments. L’actitud
dubitativa de l ’alcalde -quan no
favorable- al Túnel d’Horta, amb una
argumentació que combina de forma
impossible el foment del vehicle privat i
alhora del transport públic, hauria
d’acabar de convèncer els que dubten
encara de quin és el pensament profund
de l’entorn que envolta el màxim
mandatari municipal.

La millora més
important ha estat la
integració tarifària,
una reivindicació
històrica del
moviment associatiu

Això no obstant, s’ha de reconèixer
que durant aquest mandat el transport
públic ha avançat a Barcelona com feia
anys que no feia. La millora més
important ha estat la integració tarifària,
una reivindicació històrica del moviment
popular i que només ha estat possible
després que es constituís l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), precisa-
ment una altra reivindicació del
moviment associatiu. Però també ha
estat important el creixement de la xarxa
d’autobusos, amb la creació del popular
bus del barri i el reforç de moltes línies,
la qual cosa demostra, com des de sempre
ha dit la PTP, que si vols créixer en l’ús
del transport públic cal posar el carro
davant dels bous. Només millorant
l ’oferta, en quantitat i  qualitat,
s’aconsegueixen increments de demanda.

JOAN MOREJÓN

Una de les necessitats és augmentar l'espai per als vianants

Els plans de desenvolupament del metro
també estan en execució i les últimes
notícies informen que la totalitat de la
línia 9 es troba en curs de licitació.
Llàstima que aquest gran projecte
s’estigui venent amb la provinciana
propaganda que explica que estem
construint la línia de metro més llarga
d’Europa.

Per continuar fent balanç pot ser
il·lustratiu repassar la gestió de
determinats aspectes emblemàtics en el
capítol de mobilitat.

El dia sense cotxes
En la batalla per l’hegemonia de les

idees favorables a la mobilitat sostenible,
el dia sense cotxes va ser una activitat
molt important. Ara ja no ho és.
Barcelona ha passat de ser ciutat pionera
a Europa, amb la diada que organitzà
l’any 1999, a situar-se en el furgó de cua.
La diada del 2001 passà sense pena ni
glòria i la de l’any passat amb la més
absoluta de les penes. De fet, li va passar
el que mai li  pot succeir a una
convocatòria: que ningú s’assabenti
d’ella. Esperem que aquest any, en què

el dia sense cotxes cau en dilluns, les coses
millorin, perquè fa mal que fins i tot ciutats
com Madrid ens passin la mà per la cara.
La veritat, per fer el mateix que l’any
passat, millor no fer res. Al menys així
evitarem fer el ridícul.

La integració tarifària
Aconseguir la integració tarifària ha estat

sens dubte una fita històrica que satisfà
plenament la reivindicació del moviment
popular. Ara sembla que els mateixos que
durant molt de temps s’hi van oposar amb
arguments tecnocràtics, tornen a la càrrega.
Però la integració tarifària ja no té marxa
enrera. L’àrea metropolitana barcelonina
té probablement el sistema de bitllet únic
més ambiciós d’Europa. Tots els títols de
transport, tret del bitllet senzill, estan
integrats, sobre sis zones tarifàries i en 220
municipis.

El Carsharing
Acabant el mandat municipal s’ha

presentat el Carsharing, un projecte de
la PTP que ha rebut en tot moment el
suport del consistori i de la Generalitat.
Si  algun dia el  Carsharing ( f lota
compartida de vehicles) fos utilitzat a
gran escala, podria arribar a tenir un
impacte real sobre la mobilitat de la
ciutat. És sabut que la pràctica del
Carsharing fa disminuir molt l’ús del
cotxe, incrementa el del transport públic
i els viatges a peu, i, per consegüent,
millora el medi ambient.

La implantació del tramvia
La implantació del nou tramvia, de la

qual la PTP n’ha fet una aferrissada
defensa, també presenta encerts i errors
per part de l ’Ajuntament. D’aquí
exactament un any, amb el Trambaix i el

Trambesòs en funcionament, Barcelona
tindrà la xarxa tramviària més important
d’Espanya.

Però l’obcecació de no voler unir els
dos tramvies a través de la Diagonal,
demostra que la majoria governamental
(exceptuant ICV, que és favorable) no té
encara clara que la Diagonal ha de deixar
de ser una via per a la circulació de
cotxes per passar a  ser una via dedicada
a l ’ecomobilitat,  als veïns i  a la
convivència. En aquest canvi, el tramvia
ajudarà decisivament.

El Túnel d’Horta
De moment hem aconseguit aturar la

construcció del Túnel d’Horta. Sembla
confirmar-se la sensació que cada dia que
passa en el PSC hi ha més partidaris que el
projecte de construcció del túnel passi a
millor vida. ERC i ICV han tingut clar des
del primer dia que la saturació de capacitat
entre Barcelona i el Vallès s’ha de resoldre a
través de la millora del transport públic, no
d’una nova autopista. Cada dia entren i
surten de BCN 1.000.000 de persones en
cotxe. En nom de l’interès general, no hem de
deixar que entri ni una persona més en
cotxe. Al contrari, hem de fer que moltes
d’elles passin a ser usuàries del transport
públic.

Llei de la mobilitat sostenible
Fora del consistori està passant un

cosa tremendament important que pot
afavorir molt el creixement de la idees
de la mobilitat sostenible. A iniciativa
del govern català, el Parlament està
discut int  un pro jecte  de  l le i  de
mobilitat, que la PTP voldria que portés
el títol de llei de foment de la mobilitat
sostenible. L’aprovació d’aquesta llei
hauria  d ’ev i tar  que  l ’urbanisme
incendiari que hem patit des de la
recuperació de la democràcia continuï
escampant cotxes pel territori.

Amb el Dia Sense
Cotxes hem passat de
ser una ciutat pionera
a Europa a situar-nos
en el furgó de cua

La nova llei, cas que s’aprovi abans que
el Parlament es dissolgui, donarà poderosos
instruments a favor d’una gestió més
sostenible de la mobilitat.

En acabar l’avaluació, és el moment
de posar notes. Si em preguntessin
quina nota es mereix l’ajuntament en
l ’ass ignatura  de  mobi l i tat ,  jo
m’inclinaria per un aprovat justet. I
a fegir ia :  però  s i  en  la  propera
legis latura  no  hi  ha  canvis
substancia ls ,  podr ia  arr ibar  a
suspendre l’assignatura. Però estic del
tot segur que sigui quin sigui el color
polític del proper consistori, com que
s’afanyaran a fer els deures, trauran
un notable.

*President de l'Associació per a la
Promoció del Transport Públic (PTP)

nou de la rambla, 15 tel.: 93 302 42 36
sant pau, 2 tel.: 93 302 23 95
tallers, 3 (clàssica) tel.: 93 318 20 41
tallers, 7 tel.: 93 302 59 46

*Les teves botigues de música

*De la A a la Z *100 x 100 música
tallers, 79 tel.: 93 301 35 75
barnasud, (gavà) tel.: 93 638 29 18
tallers, (overstoks) tel.: 93 412 72 85
creu coberta, 73 tel.: 93 424 57 96
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Una ciutat col·lectivament poc equipada

Ferran Navarro*

●V
ivim en una ciutat ben equipada?
El centre comercial de Glòries és
un equipament? I un club

esportiu privat? I una escola concertada? Tenim
dificultats o facilitats a l’hora d’escolaritzar els
fills? I a l’hora de trobar una residència pels
avis? Per què la festa dels Súper atreu tanta
gent i no hi ha ludoteques als barris?

Els temps que ara vivim ens obliguen a
replantejar-nos moltes coses. Coses que
afecten les nostres formes de vida i la qualitat
urbana que exigim a les nostres ciutats. I si
bé ara, quan la situació ja ha arribat a un
nivell insuportable socialment, tothom es
planteja com un problema a resoldre el preu
de l’habitatge, sembla que l’exigència d’uns
equipaments dignes, suficients i a l’abast de
tothom ha passat a un segon pla. Com si
penséssim que un cop resolt el problema
familiar individual, ser propietari d’un
habitatge, els problemes col·lectius no
tinguessin la mateixa importància.

Hem de tornar a exigir
equipaments dignes,
suficients i a l'abast
de tothom

Els equipaments comunitaris són els llocs
on la col·lectivitat ha de trobar satisfacció a
les seves necessitats, especialment en
matèria d’ensenyament, sanitat, cultura,
esport, assistència social en tots els seus
diferents aspectes, abastiment, etc. Aquesta
satisfacció l’ha de garantir l’administració,
mitjançant els instruments amb els quals
dota la llei; els plans urbanístics, que
permeten reservar els terrenys necessaris i
obtenir-los, i els pressupostos que

*Arquitecte
*Psicòloga social

l’administració destinarà a la contrucció
dels equipaments i a la seva gestió.

Per assegurar que la població pot accedir
als equipaments, sense distinció de classes
ni de races, tant el terreny destinat a
l’equipament com la seva gestió han de ser
públics. En cas contrari, qui ens assegura
que una escola o un club esportiu privats no
tanquin demà mateix deixant a la gent

sense equipament? L’ordenació urbanística
ha de garantir, a més, que els equipaments
comunitaris estiguin situats correctament i
garanteixin el servei a tota la població. Els
equipaments privats, que evidentment han
de poder existir, han de ser un complement
dels equipaments comunitaris públics, mai
substituir-los.

Per mesurar el grau de satisfacció i/o
necessitat que una població té en matèria
d’equipaments s’estableixen uns indicadors,
també anomenats estàndards, que ens
permeten determinar la quantitat de sòl o
d’edificació que cal reservar per a cada tipus
d’equipament. Es tracta d’indicadors
bàsicament quantitatius, que per sí sols no
asseguren la qualitat de l’equipament però sí
que permeten mesurar les necessitats.

Així mateix, altres tipus d’indicadors ens
orienten a l’hora de determinar la localització
geogràfica dels equipaments per tal
d’assegurar tant l’accessibilitat de la població
com el paper dels equipaments com a signes
d’identitat de la ciutat. Pensem, per exemple,
en el mercat del Ninot o en l’Hospital Clínic,
front a les modernes superfícies comercials o
el nous hospitals.

Una altra cosa és la construcció real dels
equipaments i el seu funcionament, la
programació i les prioritats. La voluntat
política dels governs i la pressió social pesen
més, en la majoria dels casos, que les dades
objectives que mesuren la necessitat a l’hora
de la presa de decisions.

I és en aquest aspecte, el de la presa de
decisions, on la política en matèria d’equipament
diferencia una ciutat que tendeix a l’equilibri
social d’una ciutat que, per l’auto-complaença
del seu govern, cada cop és més dual, accentua
més la diferència entre ciutat rica i pobra.

És la diferència que es pot constatar entre
l’abundància -gairebé malbaratament- de
mitjans públics, econòmics i de tot tipus

emprats en la reconstrucció del Liceu, en el
Teatre Nacional i l’Auditori o en els edificis
públics del Fòrum, envers la magressa, la
racaneria, a l’hora de construir guarderies,
centres d’atenció a la vellesa, centres de
serveis socials, etc. Em sembla que titllar de
demagògica aquesta constatació no seria
més que tapar-se els ulls i no voler veure els
desequilibris que s’estan produint.

L'abundància invertida
al Liceu i al Fòrum
contrasta amb els pocs
recursos en serveis socials

No voldria acabar sense fer esment del
Pla General Metropolità del 1976, que va
representar, pel que fa a la reserva de
terrenys per equipaments comunitaris a
Barcelona i els municipis que formaven la
Corporació Metropolitana de Barcelona
(CMB), un salt qualitatiu importantíssim.

Conscient de les mancances de la ciutat
heretada, aquest Pla va reservar importants
peces de sòl amb aquest destí, tot i condicionant
la seva obtenció a la redacció d’un Pla Especial.

Aquest Pla Especial, tot i que va ser redactat
pels serveis tècnics de la CMB, no es va arribar
a aprovar mai. I, probablement, no és per
casualitat. Les conclusions d’aquest Pla Especial
posaven de manifest els dèficits que presentava
en aquell moment Barcelona i la seva àrea
metropolitana. Dèficits que, malgrat la millora
que s’ha produït, encara estem  molt lluny de
superar i que algunes actuacions de
l’Ajuntament de Barcelona (Pla d’Hotels, pla
d’habitatges per joves, etc.) pretenen
desconèixer o ocultar.

Públic o privat?

Júlia Masip*

●P
er dfinir què és públic i què és
privat hem de recórrer a la
història. Als valors i les creences

que els nostres avis ens varen transmetre,
a l’herència, a les lluites socials, al
creixement en l’educació i en la construcció
del subjecte que forma part de la societat
i que no creix sol.

Les creences respecte allò que és públic
sorgeixen a partir de la pobresa i de la
necessitat compartida que genera la
creativitat conjunta, el construir entre
tots, l’enriquir-nos amb els fets compartits
i a l’hora també compartir la satisfacció
dels resultats. Sorgeix de sentir que no
estem sols i que l’individu també creix i es
construeix a partir de l’altre, prescindeix
del valor de l’avarícia material, del poder
egocentrista i únic: el valor d’allò que és
públic és la solidaritat i repartir

igualitàriament segons la participació i la
necessitat.

Contràriament, allò que és privat és
l’enriquiment material d’uns pocs a partir
de les necessitats dels altres, tant de les
bàsiques com, en l’actualitat, les de pur
consum. Obviant l’enriquiment profund
de l’esforç compartit, aprofitant el contagi
de deixar-se fer, del descans sense
qüestionament, de la millora confosa de la
qualitat de vida material, que no social.

I quan ens adonem de la pèrdua, de vegades
ja és massa tard. Han de passar fets molt, molt
greus, com ara la guerra i l’abús de poder d’uns
pocs perquè la gent torni a despertar-se i a
sentir que solament amb l’esforç col·lectiu es
pot seguir creixent i creant allò que és públic.
Quan no és així, una gran majoria en patim les
conseqüències.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JORDI TARRÉS

Centre d'Asistència Primària de Trinitat Nova
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Monuments,
equipaments o logotips?

Antoni Ramon*

●A
l’inici del segle XX, alguns corrents
de l’arquitectura varen impulsar
la idea de que la forma

seguia la funció, un aforisme que esdevingué
eslògan identificatiu. Es considerava que
els edificis havien de concentrar-se en
satisfer les activitats a les que estaven
destinats. En aquesta via, la tasca
fonamental de l’arquitectura era respondre
a unes demandes socials, equipar la societat.
Enrera quedava, enterrat per la història,
almenys en la ideologia funcionalista, el
caràcter monumental de l’arquitectura.

En els temps que vivim s’ha instal·lat
una certa neo-monumentalitat. Però tal
vegada calgui precisar el terme, ja que pot
portar al malentès de creure que una obra

és monumental sols si és gran,
desmesuradament gran.

En la societat de l’espectacle -emprem el
terme de Guy Debord- l’arquitectura esdevé
un dels protagonistes; i alguns arquitectes
en són tant conscients que han assumit
que el més important per guanyar un
concurs o rebre un encàrrec és que l’edifici
pugui ser fàcilment distingit. L’espai,
l’important de l’arquitectura moderna,
passa a un segon terme, per darrera de la
capacitat comunicativa. La innovació per
la innovació, la sobrevaloració de la novetat,
esdevé el més important d’una arquitectura
que ha deixat de ser un equipament per
esdevenir un logotip.

*Arquitecte

Planificar equipamientos para soñar encuentros

Rafael Encinas*

●D
iferentes barrios de la ciudad
vienen trabajando en su plan de
equipamientos. Esto significa

que no reivindican únicamente unos
equipamientos concretos sino que además
piden un plan que los englobe, que los
relacione y que les dote de una coherencia
y una lectura de conjunto.

Ante las dificultades que supone
aproximarse a un tema tan complejo como
el de los equipamientos, la idea del plan
aporta la posibilidad de crear un marco de
debates que permita tener bases concretas
de diálogo para afrontar las diferentes
vertientes de los equipamientos:

El dibujo de la red actual de equipamientos
-existentes, previstos y zonas de reserva- frente
al estudio de las necesidades actuales
(repensando los estándares) permitirá poner
al día las diferentes demandas sobre los déficit
históricos.

Las previsiones de crecimiento de la
población y de las nuevas necesidades
surgidas a partir de las nuevas expectativas
de la sociedad permitirán una aproximación
a las necesidades futuras.

Los equipamientos no
pueden asumir toda la
carga de actividades y
relaciones que pedimos
a la ciudad

Con estos datos se podrán afrontar las
dificultades de situar los equipamientos y
los servicios necesarios en los barrios,
teniendo en cuenta que las necesidades
nuevas se superponen a las anteriores
pero que no las sustituyen.

Y, continuando con la idea de conjunto
que aportan los planes de equipamientos
de los barrios, se plantea la necesidad de
confluir en un plan a nivel de ciudad que
no sólo relacione los servicios que ofrecen
los barrios vecinos sino que tenga en cuenta
las sucesivas escalas de necesidades. Así,
no hay que olvidar los demás
equipamientos necesarios para el conjunto
de la ciudad y los equipamientos de
carácter supramunicipal, sean
metropolitanos, comarcales o nacionales.

Pero las reivindicaciones de estos planes
de equipamientos invitan también a una
reflexión más profunda sobre el papel que
juegan los equipamientos urbanos. No
podemos reducir la función pública de la
ciudad a una serie de funciones teóricas
predeterminadas que se acaban
repartiendo en lugares dispersos, en cierto
modo aislados, a partir de lógicas y
circunstancias generalmente ajenas a
ellas. Y aunque sean públicos y sociales,
los equipamientos no pueden asumir toda
la carga de actividades y relaciones que
pedimos a la ciudad. Lo que nos lleva a
considerar la falta de un reconocimiento
de la ciudad como espacio público, y a
preguntarnos sobre el uso y disfrute
públicos que nos permite la ciudad.

El concepto de equipamiento urbano se
relaciona con la necesidad que se planteó en
Europa, allá por los años 1920-1930, de

JORDI TARRÉS

Centre Cívic al barri del Carmel

afrontar la ciudad de una manera moderna
para poder abarcar las problemáticas y la
complejidad de las grandes ciudades. De
manera general, se adoptó el modelo teórico
de dividir la ciudad en las diferentes
funciones que debía acoger y de asignar los
espacios donde cada una de esas funciones
pudiera desarrollarse. Las funciones que se
definieron como las principales a desarrollar
en la ciudad eran las de trabajar y dormir,
y los lugares que ella debía ofrecerles eran
las industrias y las viviendas. También debía
equiparse a la ciudad con los diferentes
espacios que acogieran el resto de las
actividades necesarias para el
funcionamiento de la ciudad, los
equipamientos.

El ejemplo del espacio
público de relaciones
debe ser la calle

Esta manera de plantear la ciudad es, a
grandes rasgos, la que se ha venido aplicando
desde entonces. Y podemos apreciar que no
sólo nos llega como una forma excesivamente
esquemática de ver la ciudad, sino que tiene
como punto de partida su fragmentación física.
Seguramente este método facilita el control de
la ciudad y el trabajo de los técnicos implicados,
pero acaba dificultando el uso social de la
ciudad. Me refiero a la diversidad de actividades
sociales que convierten la ciudad en ese espacio
público de sociabilidad donde lo importante no
es tanto la función que tiene adjudicada sino
los usos que la gente le puede dar, las mezclas

y las relaciones que se puedan producir.
El ejemplo del espacio público de relaciones

sería la calle, esa imagen de la calle como
lugar de encuentros, de relaciones sociales
entre personas diferentes, de juegos, de
actividades incluso imprevistas y
espontáneas, que quedó rota en la ciudad
moderna por la aparición, por un lado, del
todopoderoso automóvil, que consiguió hacerse
con la calle y expulsar a la gente (incluso de la

mente de los planificadores), y por el otro, de
la mágica televisión, que consigue mantener
a las personas atrapadas frente a ella.

El reto actual estaría en darle a la ciudad
la posibilidad de que asuma ese papel de
lugar de encuentros y no pretender reducirlo
a los espacios de unos equipamientos que se
han demostrado claramente insuficientes
desde el planteamiento.

*Arquitecte
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●V
ivim en una ciutat especialment
densa, amb 14.910 habitants per
kilòmetre quadrat. A Barcelona,

en un espai relativament reduït (100 km2)
hi hem de viure 1,5 milions de persones,
aparcar-hi gairebé un milió de vehicles i
suportar l’entrada diària d’un nombre molt
elevat de població i de vehicles. Per això és
una ciutat amb tendència al soroll que
tradicionalment ha tingut pocs espais
verds que permetin reequilibrar la
densificació.

Tot i això, Barcelona ha anat perdent
població en les darreres dècades. Dels
1.745.142 habitants de 1970 s’ha passat
als 1.505.325 habitants del 2001.

Ja fa anys també -des del 1985- que hi
mor més població que neix i això passa
gairebé a tots els barris de la ciutat. L’any
2001 van néixer 12.564 infants i hi va
haver 15.588 defuncions. A més, molta
població de Barcelona marxa a viure fora,
princi-palment a causa del preu dels
habitatges a la ciutat. És a dir, Barcelona
expulsa població. Ara bé, així com als anys
80 i 90 les pèrdues de població eren molt
importants, actualment es pot dir que la
població de Barcelona està estabilitzada
ja que l’arribada d’immigrants estrangers
compensa les pèrdues demogràfiques.

Els barcelonins dels
barris pobres viuen
nou anys menys que
els dels barris rics

Molt sovint es pensa que si una ciutat
perd població és que està en crisi. Res més
allunyat d’això. Que Barcelona no
augmenti el seu nombre d’habitants
comporta que la ciutat sigui menys densa
i concentrada i que sigui més sostenible.

La ciutat, però, té grans reptes
demogràfics plantejats. Actualment, el
10,7% dels ciutadans de Barcelona són de
nacionalitat estrangera i, d’aquests, tres
quartes parts són de països
subdesenvolupats, els quals viuen molt
sovint situacions certament precàries. Les
tres primeres nacionalitats pel nombre
d’habitants són Equador, Colòmbia i
Marroc però hi ha grans diferències entre
districtes i barris de la ciutat. L’augment
de la població estrangera ha estat
vertiginós en els darrers anys: l’any 2000
les persones de nacionalitat estrangera
eren 58.186 i al gener del 2003 eren
163.046. Barcelona acull novament onades
migratòries com les que van marcar la
fesomia de la ciutat als anys 50 i 60 i,
anteriorment, als anys 20. De fet, la ciutat
s’ha anat fent a base d’aquestes onades:
només el 58,4% dels habitants són nascuts
a la ciutat. Això no exclou, però, que les
noves migracions no plantegin uns reptes
molt importants.

L’altre gran tema demogràfic que plana
sobre la ciutat és l’envelliment. És
sorprenent que actualment la gent gran
dobli el nombre de nenes i nens (21,9 % per
11,6 %). Les perspectives, a més, apunten
a un envelliment encara major en les
properes dècades, el que suposa que la
ciutat canviarà i ho hauran de fer també

MAPA: JAUME CLAPÉS

els equipaments i serveis que s’ofereixen a
la població. A hores d’ara, no som prou
conscients dels canvis que suposarà aquest
procés en les properes dècades.

A la ciutat també canvien les formes de
convivència. Cada vegada hi ha menys
persones per llar (habitatge): actualment
són 2,86 quan fa uns anys la mitjana
estava per sobre de 3 membres per llar.
Això s’explica perquè les famílies són
menys nombroses però també perquè cada
vegada hi ha més població que viu sola.
Ara, gairebé a un de cada quatre habitatges
hi viu una persona sola, i normalment
aquesta és gent gran. A la ciutat, però,
també van guanyant pes altres tipus de
famílies: augmenten les parelles soles, les
famílies monoparentals (mare o pare amb
fills) i la població divorciada i separada.
En canvi, són menys les famílies formades
per parelles amb fills i, per suposat,
aquelles en què conviuen avis, fills i néts.

La immigració atura
el despoblament d'una
ciutat on la gent gran
dobla el nombre d'infants

Si bé la societat barcelonina té força
reptes plantejats, s’ha de reconèixer que
certs indicadors evidencien el
desenvolupament econòmic i social assolit.
L’analfabetisme gairebé ha desaparegut i
el 16,5 % dels barcelonins han cursat
estudis universitaris. Les diferències entre
el nivell d’estudis de la gent gran i els dels
joves és abismal i això representa també
un gran canvi qualitatiu dins de la ciutat
perquè els joves són la generació més ben
preparada acadèmicament que mai ha
tingut la ciutat. Les condicions de vida de
la població també milloren. L’esperança
de vida dels barcelonins és de 74,5 anys
pels homes i de 82,2 anys per les dones, el
que representa que aquest és un dels llocs
del món on la població viu més anys.

La ciutat, però, no és una unitat
homogènia sinó que entre els barris que la
conformen hi ha grans desigualtats. Pel
que fa a la capacitat econòmica, si la

mitjana de Barcelona és 100, el barri més
pobre se situa en 59,2 i el més ric arriba a
208,6. La menor esperança de vida d’un
barri està en els 72,4 anys i la més alta en
81,2 anys. Per tant, un barceloní, pel fet de
néixer en un barri pobre viurà nou anys
menys de mitjana que si hagués nascut en
un barri ric. En resum, barcelonins ho som
tots però no tots tenim les mateixes
oportunitats davant la vida.

En temes laborals, l’Enquesta de Població
Activa indica que aproximadament de cada
tres habitants de la ciutat n’hi ha un que
treballa mentre que els altres són jubilats,
estudiants, mestresses de casa (que treballen
però a casa) i aturats. La taxa d’atur se situa
en l’11,3% de la població activa però la de les
dones gairebé dobla la dels homes. La mobilitat
dels que treballen és una tema de gran
importància ja que incideix de forma directa
sobre el transport. L’any 1996 entraven a
treballar diàriament a Barcelona 242.689
persones i en sortien 112.491. Això porta a
que la ciutat es motoritzi cada vegada més.
Els barcelonins teníem 621.003 cotxes l’any
2000, el que representa gairebé un cotxe per
cada dos habitants. Si es compten les motos,
les furgonetes, etc., el cens de vehicles arriba
a 854.416.

Aquestes dades reflecteixen el gran
lligam metropolità que té la ciutat i el paper
central que ocupa. Barcelona té durant el
dia més habitants (els empadronats + els
que hi treballen) sense comptar els que hi
vénen a comprar o a rebre algun servei.

En la descripció dels indicadors de la
ciutat no es pot obviar el principal ús de
l’espai urbà: l’habitatge. A Barcelona hi ha
gairebé 700.000 habitatges, dels que 70.000
estan desocupats, el que representa que a
un de cada deu habitatges no hi viu ningú.
Aquesta situació resulta paradoxal quan hi
ha molts barcelonins que necessiten
imperiosament un habitatge.  D'altra banda,
hi ha poc habitatge de lloguer: de cada tres
habitatges de la ciutat, dos són de propietat
i un és de lloguer. Els habitatges de lloguer
es concentren en les zones antigues de la
ciutat, mentre que a la resta n’hi ha molt
pocs.

Els preu del habitatges nous s’han
incrementat d’un 74,3% entre 1996 i 2001,
i en aquest darrer anys es pagaven 415.914
pessetes per m2. El preu de l’habitatge és el
principal factor que explica que la ciutat

MAPA DE NECESSITATS SOCIALS DE BARCELONA

Necessitat màxima

El nivell de necessitat social s’ha
mesurat a partir de les desviacions
de cada districte respecte de la
mitjana de Barcelona en base a
dos indicadors vinculats direc-
tament a la situació de necessitat
de la població: l’esperança de vida
(1995-1999) i el percentatge de
població aturada de 1996.

Necessitat alta
Necessitat mitjana-alta
Necessitat mitjana
Necessitat moderada

El repte de viure bé entre fortes desigualtats

Toni Ramon Riba i Pep Martí*

perdi població, ja que qui busca un
habitatge acaba desplaçant-se a un altre
municipi. Això provoca que els joves marxin
de Barcelona i que cada vegada la ciutat
s’envelleixi més.

En relació a l’habitatge també es
plantegen altres qüestions com, per
exemple, que un de cada cinc habitatges a
partir de la tercera planta no té ascensor.
Aquests habitatges estan concentrats en
els nuclis antics de la ciutat, que són també
aquells que acullen més gent gran que viu
sola. I això és un repte social de primer
ordre ja que és un factor de marginació de
la població de més edat de la ciutat.

El preu dels pisos ha
pujat un 74% els darrers
5 anys mentre hi ha
70.000 habitatges buits

En conclusió, Barcelona és una ciutat
d’oportunitats, on s’acostuma a viure bé,
però això no afecta a tothom sinó que les
desigualtats internes constitueixen un
punt feble seriós. D’altra banda, la ciutat
ha de resoldre problemes essencials, com
l’habitatge, que hipotequen el seu futur, i
ha d’afrontar grans reptes com
l’envelliment, l’acolliment dels immigrants
i la mobilitat sostenible. Les necessitats
són moltes i moltes són urgents.

Superfície en Ha. (2001) 10.096,0
Població (2001) 1.505.325
Densitat (hab/Ha.-2001) 149,1

Naixements (2000) 12.573
Defuncions (2000) 15.459
Creixement vegetatiu (2000) -2.886
Altes 2000 (entren a viure) 23.650
Baixes 2000 (marxen) 39.092
Altes-baixes de residència -15.442
% Nens (2000) 11,6
% Gent gran (2000) 21,9
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 4,3

% Pobl. estrangera (2003) 10,7
Nacionalitats Ecuador

Colòmbia
Marroc

% Pobl. sense estudis (1996) 15,6
% Titulats superiors (2000) 16,5

Pisos desocupats (1991) 69.908
% Habitatges de lloguer (1991) 35,6
% Hab. sense ascensor (1991) 17,8
Preus hab. nous en euros 2.499

Esperança de vida (anys) 78,5
homes (anys) 74,5
dones (anys) 82,2
% Taxa tuberculosi (1999) 0,39

Verd urbà m2/hab. (1999) 6,6
Cotxes/1.000 hab. (1999) 410
Nº d'associacions (2002) 4.458

 BARCELONA

més nombroses

*Sociòlegs
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Joves i immigrants renoven uns barris vells

Districte privilegiat i envellit reclama serveis públics
ALFONS BARCELÓ

En molts aspectes l’Eixample és un dels
districtes privilegiats de Barcelona. No cal
més que mirar el preu dels pisos per a
confirmar-ho. Això no vol dir, però, que no
tingui mancances cridaneres pel que fa a
certs serveis públics de primera importància,
com són les escoles bressol, els serveis
geriàtrics, els espais esportius i de lleure, els
equipaments de convivència veïnal, la
vivenda pel jovent. Aquestes són reivin-
dicacions compartides i reiteradament
plantejades pels cinc barris que conformen
aquesta xarxa urbanística tan peculiar de
Barcelona. Evidentment, cal continuar
reclamant tot això, amb les concrecions que
semblin escaients a cada zona.

Però sembla també oportú ordenar les
demandes sota tres idees força. Primer, la
defensa aferrissada de l’ús comunitari de
l’espai. Això vol dir que hem de millorar la
qualitat dels carrers, que no han de ser
només vies de trànsit, sinò també agradables
zones de convivència i d’esbarjo. I que cal
incrementar els àmbits de serveis i
d’interacció social (vies peatonals, sorrals
per a infants, equipaments esportius i
escolars, casals, hotels d’entitats o centres
cívics, biblioteques).

En segon lloc, cal marcar com a
objectiu principal la resolució de les
necessitats socials més imperioses. Això
vol dir que, tot i  mantenint les
intervencions de sempre en els àmbits
de l’ordre públic, de l’ensenyament i de
la sanitat, cal afegir dos terrenys nous o
renovats: el suport als ancians per mitjà
d’una xarxa de serveis geriàtrics i la
recerca de solucions per superar una de

MERCÈ TATGER

Ciutat Vella és un dels districtes de
Barcelona que més transformacions
urbanístiques i socials ha experimentat
en els darrers anys. S’ha incrementat  la
seva tradicional funció terciària, turística,
comercial i d’oci nocturn, que ha entrat
fins i tot a zones abans més residencials o
que encara mantenien una petita funció
productiva industrial i artesana.

S’ha començat a frenar la forta
davallada poblacional que l’havia
caracteritzat d’ençà la dècada del 1960-
1970. Tanmateix, l’arribada de gent jove
autòctona i d’immigrants estrangers, molt
perceptible a barris com el Raval i el Casc
Antic i en menor proporció a la
Barceloneta, no ha frenat el fort
envelliment del seu veïnat.

Cal atendre la gent
gran i els nouvinguts

Les persones de més de 65 anys quasi
arriben a representar el 30 % de la seva
població, la major part de les quals viuen
soles en habitatges mancats d’ascensors i,
molt sovint, també, d’unes bones
condicions d’habitabilitat.

Igualment, s’aprecia un lleuger augment
de la qualificació professional  i dels nivells
d’estudis de la població, ben segur, gràcies a
que una part dels nou arribats estableixen
una gentifricació que realment és més
mesocràtica que d’alt nivell. Tot i així, els

DANI CODINA

El 24'9% de la població és gent gran

Superfície en Ha. (2001) 449,4
Població (2001) 88.793
Densitat (hab/Ha-2001) 197,6

Naixements (2000) 717
Defuncions (2000) 1.235
Creixement vegetatiu (2000) -518
Altes 2000 (entren a viure) 2.034
Baixes 2000 (marxen) 2.741
Altes-baixes de residència -707
% Nens (2000) 9,9
% Gent gran (2000) 24,6
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 6,5

% Pobl. estrangera (2003) 34,7
Nacionalitats Pakistan

Marroc
Filipines

% Pobl. sense estudis (1996) 24,1
% Titulats superiors (2000) 11,4

Pisos desocupats (1991) 11.066
% Habitatges de lloguer (1991) 64,7
% Hab. sense ascensor (1991) 52,8
Preus hab. nous en euros 2.301

Esperança de vida (anys) 73,2
homes (anys) 68,0
dones (anys) 79,0
% Taxa tuberculosi (1999) 0,31

Verd urbà m2/hab. (1999) 7,4
Cotxes/1.000 hab. (1999) 276
Nº d'associacions (2002) 813

CIUTAT VELLA

més nombroses

les principals dificultats amb que
ensopeguen els joves, l’accés a la vivenda.
A més, existeix una tercera línia -la
solidaritat comuntària i la lluita per la
dignitat humana- que presenta un
aspecte polifacètic i  requereix
tractament integrador (doncs cobreix des
de les minusvàlues fins la marginació,
la reinserció social dels delinqüents i
l’acolliment dels immigrants).

En tercer i últim lloc, cal posar èmfasi
en que serveis i equipaments s’han de

cuidar, s’han de mantenir, han de tenir
horaris adequats a les necessitats de la
gent i no han de ser regits per les
conveniències dels funcionaris. Sembla
útil fer un llistat, encara que no sigui
exhaustiu, per tal de deixar ben palès què
demanem i de què ens queixem. Volem,
doncs, un bon manteniment dels
equipaments de carrer i del mobiliari urbà,
la neteja adequada dels espais públics, la
repressió del vandalisme de baixa
intensitat, la pacificació del trànsit,
l’atenció sobre les amenaces (moderades o
greus, intencionals o no) respecte de la
seguretat i  benestar dels veïns
(inundacions, fums, sorolls, antenes sense
control, torres de refrigeració insalubres,
magatzems amb alt risc d’incendi, dipòsits
de materials radiactius o molt perillosos).

Convé puntualitzar que quan es parla
d'inseguretat ciutadana és normal pensar
en el magrebí que roba un bolso o el
drogaaddicte que amenaça una caixera; però
a mí em sembla que s’ha de ser més objectiu
i s’han de ficar també dins el mateix sac els
automobilistes que no respecten els vianants
ni el codi de circulació, els ciclistes i
motoristes que s’apropien de les voreres
sovint amb maniobres perilloses, els
propietaris de gossos que no recullen els
excrements, els comerciants que utilitzen
el carrer de tots per col·locar-hi prestatges,
cadires, cotxets infantils o rètols publicitaris,
els jovenots que empastifen amb els seus
graffitis parets, portes i enreixats, les veïnes
que remullen els vianants amb motiu de
regar les plantes de manera impròpia, la
gent de tota mena que deixa escombraries
on no toca.

Superfície en Ha. (2001) 746,5
Població (2001) 248.383
Densitat (hab/Ha.-2001) 332,8

Naixements (2000) 2.053
Defuncions (2000) 3.074
Creixement vegetatiu (2000) -1.021
Altes 2000 (entren a viure) 4.113
Baixes 2000 (marxen) 6.096
Altes-baixes de residència -1.983
% Nens (2000) 11,0
% Gent gran (2000) 24,9
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 5,6

% Pobl. estrangera (2003) 11,2
Nacionalitats Ecuador

Perú
Colòmbia

% Pobl. sense estudis (1996) 10.9
% Titulats superiors (2000) 23,9

Pisos desocupats (1991) 12.922
% Habitatges de lloguer (1991) 44,3
% Hab. sense ascensor (1991) 16,7
Preus hab. nous en euros 2.998

Esperança de vida (anys) 79,7
homes (anys) 75,7
dones (anys) 83,1
% Taxa tuberculosi (1999) 0,34

Verd urbà m2/hab. (1999) 2,0
Cotxes/1.000 hab. (1999) 449
Nº d'associacions (2002) 1.088

EIXAMPLE

més nombroses

DANI CODINA

La immigració, molt present

indicadors de nivell de vida i de desigualtats
socials segueixen mostrant uns barris de
capacitat econòmica baixa que estan molt per
sota de la mitja de la ciutat

Al mateix temps, molts dels barris
presenten, encara taxes i indicadors de
precarietat en la salut dels seus residents -
incidència de malalties com sida,
tuberculosi- que són molt superiors a les del
conjunt de Barcelona.

Enmig d’uns forts augments en els preus
dels habitatges tant de lloguer com de venda
de segona mà, i d’un elevat nombre
d’habitatges desocupats, persisteixen
importants bosses d’infrahabitatge a les
quals no ha arribat encara la rehabilitació.
La manca d’ascensors, l’amuntegament
d’immigrants, les  greus deficiències en el
subministrament d’aigua i llum son
problemes que, malgrat que puntuals i
menys nombrosos que en altres èpoques, no
deixen de ser més punyents en un districte
i una ciutat  que tracta de mostrar-se amb
una nova cara culta, moderna, cosmopolita
i, fins i tot, solidària.

Els reptes a solucionar els propers anys
poc han variat respecte temps enrera. Són,
bàsicament, atendre la gent gran de baix
poder adquisitiu amb l’augment del nombre
d’apartaments tutelats, centres de dia,
serveis domiciliaris, alhora que millorar els
seus habitatges; i atendre la població
nouvinguda que ajuda a mantenir l’activitat
residencial i econòmica dels barris.

També s’hauran de desenvolupar
campanyes més decidides de caràcter social
per millorar la salut i les bosses de pobresa i
d’infrahabitatge; cal posar en circulació els
habitatges desocupats, així com mantenir la

qualitat de vida i equipament local en les
àrees més allunyades dels espais culturals i
terciaris que han estat remolelats.

Finalment, ha de mantenir-se una
adequada proporció entre equipaments de
caràcter ciutadà i els de caràcter local -
potenciant els espais d’equipament escolar
i cívic-;  i desenvolupar un veritable pla de
preservació del patrimoni artístic i
arqueològic-industrial, així com de la
memòria històrica dels barris populars de
Ciutat Vella.
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El districte més heterogeni progressa lentament

Un banc de proves de les prioritats municipals
AGÀPIT BORRÀS

El districte de les Corts és una de les portes de
Barcelona; un observatori per veure per on van
les actuacions municipals en matèria
d’urbanisme i planejament.

Dues observacions: Barcelona ha esgotat el
sòl del seu terme municipal. La manca d’una
estructura metropolitana dificulta que es
puguin fer propostes equilibrades i un
planejament  més racional sobre el territori.
Es tendeix a omplir els espais buits, promoure
requalificacions i créixer en verticalitat. Hi ha
un altre camí: esponjar el territori, no confiar
a l’arquitectura aspectes del planejament i no
caure en el provincianisme de la verticalitat.

Tots aquests temes es posen de manifest  en
les Corts, format per dos barris ben diferenciats,
les Corts de Sarrià i Pedralbes. Pedralbes és la
zona més rica i cara de Barcelona, amb un alt
nivell professional (64%), construccions de luxe,
jardins privats i palauets. Al barri de  Les Corts
hi ha més densitat, no hi ha jardins, els blocs
d’habitatges són més alts i els pisos són més
petits. Pel que fa als equipaments, la diferència
està en els usuaris: veïns en el cas de Pedralbes
i tota la ciutat en el cas de Les Corts.

El canvi d’escala al districte de Les Corts
hauria d’ajudar a conformar el model de la
Barcelona amable i envejada, amb cohesió i
continuïtat i no pas amb disgregació i
discontinuïtat que esmenta l’arquitecte Manuel
Ribas. Però caldrà recórrer un llarg camí, ja
que les actuacions de l’administració no ajuden
a millorar les coses. Posarem alguns exemples:

Universitat. Al districte hi la major
concentració universitària de Catalunya.
Durant la dictadura hi va haver un interès
polític en dividir a la universitat, i així es  va
consolidar la Diagonal com a element
separador.

ANNA ALABART

És un dels districtes més grans i heterogenis
de la ciutat. Les seves 2.135 hectàrees
representen una cinquena part del total de la
superfície barcelonina.  Té fàbriques, comerços,
serveis, equipa-ments, zones residencials,
zones d’oci, vials d’enllaç, cinturons de ronda,
xarxa ferroviària, zones verdes, parcs urbans,
museus i, òbviament, residències. Conformen
el districte els barris de Sants, Badal-Bordeta-
Hostafrancs, Zona Franca, Font de la Guatlla-
Magòria, Hostafrancs i Poble Sec. A més hi ha
la zona de Montjuïc, amb una població molt
minsa (1.081 habitants).

Avui viuen al districte de Sants-Montjuïc
167.189 persones. Són unes poques més que
l’any 1996, la qual cosa sembla indicar un
canvi de tendència: s’ha deixat de perdre
població. La densitat de població, molt
diversa estadísticament entre els barris, no
ho es tant quan es té en compte solament la
superfície dedicada a l’habitatge: en tots els
casos, excepte a la Font de la Guatlla i a
Montjuïc, la densitat neta supera
àmpliament la mitjana de Barcelona.

La població del conjunt de Sants-Monjuïc
ha experimentat un fort procés
d’envelliment. Tanmateix es manté
clarament per sota del corresponent al
conjunt de la ciutat. És el resultat de
l’arribada de població molt jove als anys 60
i també de la major natalitat que en aquells
moments es va produir, precisament perquè
els recent vinguts estaven en edat de
procrear. Avui, en canvi, la taxa de natalitat
del districte se situa molt propera a la
mitjana de Barcelona. Entre els barris del
districte s’observen diferències importants:
el més jove és -amb diferència- la Zona
Franca; el més envellit, el Poble Sec que,

SANTS-MONTJUÏC
Superfície en Ha. (2001) 2.134,8
Població (2001) 167.189
Densitat (hab/Ha.-2001) 78,3

Naixements (2000) 1.393
Defuncions (2000) 1.677
Creixement vegetatiu (2000) -284
Altes 2000 (entren a viure) 2.957
Baixes 2000 (marxen) 4.881
Altes-baixes de residència -1.924
% Nens (2000) 11,7
% Gent gran (2000) 21,6
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 4,5

% Pobl. estrangera (2003) 12,0
Nacionalitats Ecuador

Marroc
Colòmbia

% Pobl. sense estudis (1996) 18,2
% Titulats superiors (2000) 11,1

Pisos desocupats (1991) 7.750
% Habitatges de lloguer (1991) 35,5
% Hab. sense ascensor (1991) 20,3
Preus hab. nous en euros 2.185

Esperança de vida (anys) 78,4
homes (anys) 74,3
dones (anys) 82,1
% Taxa tuberculosi (1999) 0,39

Verd urbà m2/hab. (1999) 17,3
Cotxes/1.000 hab. (1999) 383
Nº d'associacions (2002) 416

més nombroses

Superfície en Ha. (2001) 601,7
Població (2001) 82.291
Densitat (hab/Ha.-2001) 136,8

Naixements (2000) 628
Defuncions (2000) 688
Creixement vegetatiu (2000) -60
Altes 2000 (entren a viure) 1.450
Baixes 2000 (marxen) 2.166
Altes-baixes de residència -716
% Nens (2000) 12,3
% Gent gran (2000) 18,8
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 3,2

% Pobl. estrangera (2003) 7,4
Nacionalitats Ecuador

Colòmbia
Itàlia

% Pobl. sense estudis (1996) 9,0
% Titulats superiors (2000) 26,9

Pisos desocupats (1991) 3.378
% Habitatges de lloguer (1991) 28,5
% Hab. sense ascensor (1991) 5,2
Preus hab. nous en euros 2.627

Esperança de vida (anys) 80,4
homes (anys) 77,5
dones (anys) 83,0
% Taxa tuberculosi (1999) 0,20

Verd urbà m2/hab. (1999) 8,4
Cotxes/1.000 hab. (1999) 509
Nº d'associacions (2002) 240

LES CORTS

més nombroses

amb un índex d’envelliment del 238%,
s’apropa molt a Ciutat Vella.

Quant a la immigració d’origen
estranger, Sants-Montjuïc enregistra un
percentatge del 12% sobre el conjunt de
veïns, situant-se per sobre de la mitjana
barcelonina. La primera nacionalitat, pel
que fa al nombre residents en el districte
és la de l’Ecuador; segueixen Marroc i
Colòmbia. El Poble Sec és el barri que
acull una proporció més elevada de
població estrangera.

El grau d’instrucció dels veïns, tot i situar-

se encara per sota de la mitjana barcelonina, ha
augmentat notablement. Així, tenen estudis
superiors l’11% dels veïns de més de 15 anys.
Evidentment hi ha diferències per barris, però
també aquestes tendeixen a amortiguar-se.

La majoria de la població del districte és
propietària de l’habitatge on viu (61,7%). En
general, són pisos més petits que els del conjunt
de Barcelona i els seus preus, malgrat mantenir-
se per sota dels mitjans a la ciutat, han seguit,
com arreu, un procés d’increment accelerat,
especialment els de segona mà. De mitjana, els
habitatges de primera mà són a Sants un 24%
més barats que a Barcelona; en canvi, entre els
de segona mà solament hi ha un 8% de diferència.
El barri on el preu del m2 construït és més alt és
el de Sants (539.568 ptes/m2). El preu mitjà del
districte se situa en les 363.400 ptes/ m2.

El nivell socioeconòmic dels veïns de Sants
continua corresponent al propi d’un barri
treballador. Així, el seu índex de capacitat
econòmica està deu punts per sota de la
mitjana de la ciutat. Tanmateix, cal destacar
el continuat creixement experimentat en els
darrers anys: al 1988 la capacitat econòmica
del districte era del 86,1%; al 1991, pujava
fins al 87,8% i el 2001 se situa en 89,2%. Per
barris, el Poble Sec s’escapa del conjunt, amb
una capacitat econòmica d’un 78% en relació
a Barcelona. La resta superen el 90%.

Les millores urbanístiques fetes al districte
han estat importants i els veïns continuen
vetllant per mantenir aquesta dinàmica, sent
avui les reivindicacions més sentides
l’equipament de l’antiga estació de Magòria,
el futur dels terrenys de Can Tunis, el
desenvolupament urbanístic de Can Batlló i
el soterrament de les vies de tren que ara es
solapen amb totes les operacions lligades al
projecte de l’AVE.

DANI CODINA

Hotel de luxe a Miramar

El planejament hauria de refer aquesta
divisió, connectar els dos trossos de la universitat
i fer més permeable l’avinguda Diagonal. Això es
contradiu amb el Pla Director Portal del
Coneixement redactat per l’Ajuntament, més
interessat en repartir edificabilitats que no pas
en proposar una ordenació global per al conjunt
del sector universitari i la seva connexió amb
Pedralbes i Les Corts.

F. C. Barcelona. La mala gestió del club no
s’ha de resoldre amb requalificacions
urbanístiques. La nova directiva del Barça ja
especula amb l’edificabilitat que comporta la
requalificació de terrenys junt al Mini - Estadi.
El Pla Director Portal del Coneixement redactat
per l’Ajuntament es mou entre grans generalitats
i grans principis, però detalla curiosament amb

DANI CODINA

molta cura l’edificabilitat i requalificacions dels
terrenys del Barça, a mena de cobertura, per a
que el Club ja pugui tirar endavant possibles
acords econòmics. El Pla Director manté, a més
a més, tots els usos del projecte Barça 2000, a
mena de parc temàtic, al marge del teixit social,
econòmic i comercial del barri de les Corts. És
a dir, el projecte Barça 2000 apareix camuflat
dins del Pla Director Portal del Coneixement.
Ja hem dit en altre ocasió que els terrenys del
Barça estan qualificats d’equipament, i
qualsevol requalificació d’usos és una
modificació abusiva del PGM.

Parc metropolità de can Rigalt. És
una peça clau en l’estratègia metropolitana
d’espais lliures, ubicada en una àrea
densament poblada.

L’expropiació del parc hauria de ser una
prioritat de l’Ajuntament de Barcelona  i de la
Mancomunitat de Municipis. Cal respectar el
coeficient edificable que disposa el PGM per
l’equipament destinat a les necessitats del
propi parc i no caure en propostes especulatives.

Ús i  abús del territori. Els municipis
tendeixen a un urbanisme de consum de sòl i
requalificacions totalment intolerable.
L’actuació en el sector FECSA (CAUFEC S.A.)
en Esplugues, n'és un exemple.

En les situacions límit es posen a prova les
ideologies i en un terme municipal esgotat com
és el de Barcelona, cosa que també passa als
municipis veïns, es posen a prova les prioritats
dels governs municipals. Però fins avui
l’administració dóna prioritat a les inversions
dels grans grups immobiliaris, a les
requalificacions del sistema d’equipaments i a
afavorir els interessos econòmics del Barça. El
barri que en surt més perjudicat és el de Les
Corts, així com els barris dels municipis veïns,
i de retop, tota la ciutat de Barcelona.Futbol Club Barcelona
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Els veïns de la zona alta també reivindiquen millores

La vitalitat de l'antiga vila amaga mancances
ANTONI RAMON

Gràcia, la vila, sota una aparent unitat és un
barri amb contrasts amagats. D’una banda té
una població envellida, però d’una altra ha
atret, per la seva posició cèntrica i pel seu
peculiar ambient i personalitat, una població
nova. D’una banda fa gala d’una vida
associativa rica, però d’una altra, sovint cada
entitat es limita al seu àmbit d’actuació sense
preocupar-se per les qüestions més globals.

Marginada -a vegades, tot s’ha de dir, un no
sap que és millor- de les polítiques de reforma
urbana municipals, a Gràcia se l’ha deixat
evolucionar al ritme de la iniciativa privada.
No hi ha hagut, en el casc històric de la vila, cap
construcció o rehabilitació d’habitatge empresa
per l’administració pública; perdó, se m’ha
escapat una casa de la plaça de la Virreina,
però en 25 anys no és massa, oi? L’afirmació
caldria matisar-la dient que s'ha optat per la
via dels ajuts, que han facilitat pintar façanes,
posar ascensors, sanejar. Una política útil, que
ha respost bastant bé a les demandes dels
sectors amb una certa capacitat econòmica,
però que ha deixat forats per omplir, ja que
depèn de la voluntat i la capacitat de propietaris
o comunitats de propietaris. Tant de bo aquest
buit comenci a omplir-se amb una política
pública més activa, ja que la renovació del barri
en mans privades n’alterarà la seva base
popular.

La intervenció pública s’ha concentrat
especialment en l’espai públic, en una direcció
fonamentalment correcta, destinada a guanyar
espai pels vianants, però mancada d’una visió
global. El pla de mobilitat que s’ha redactat  pot
obrir un marc més global, però encara s’ha de
concretar. Aquesta ha de ser la feina del nou
Ajuntament. També ho serà la realització de la
nova plaça Lesseps, una obra pendent d’un

nou projecte que hauria de recollir les bases
plantejades pel moviment veïnal i acceptades
per escrit per l’Ajuntament i tots els grups
municipals. No és fàcil, sobretot si no s’enfronta
radicalment la reducció del trànsit; si així es
fes, les dificultats de fer de la plaça un real
espai de trobada s’alleugeririen. El mateix que
succeeix a la travessera de Dalt i la Ronda
General Mitre, on també el moviment veïnal
reivindica la conversió d’aquesta via, avui per
avui una autopista urbana, en un passeig on el
tràfic rodat convisqui amb àmplies voreres
que facilitin el passeig dels vianants.

En quant als equipaments, la construcció
d’una escola bressol continua sent una obra a

fer. La demanda no està coberta ni molt menys
amb la que ha d’inaugurar-se al curs vinent.

El connector verd de la Riera de Vallcarca és
una obra que hauria de tranformar positivament
la Gràcia Nord, però que encara necessita un
cert grau de concreció i una bona execució amb
els afectats. Als barris consolidats s´ha de fer un
urbanisme de consens i diàleg amb les persones.

Molt al contrari del que s’ha fet en la
remodelació de l’entorn de la plaça Alfons Comín
per ubicar-hi la clínica Quiron. Un pla precipitat
i equivocat, segons opinen les associacions de
veïns. S’hauria de dur a terme durant la pròxima
legislatura; ara per ara, té l’oposició del conjunt
del moviment veïnal.

ÀNGEL VALVERDE

Sarrià-Sant Gervasi viu l’esquizofrènia de votar
nacionalista i ser governat per socialistes. En
les eleccions municipals de 1999, el districte va
ser l’únic de la ciutat on va guanyar
Convergència i Unió. Tot i això, l’alcalde decidí
que tots els regidors serien socialistes. La
conseqüència: quatre anys de marcatge de
Jaume Ciurana (anterior regidor de CiU) a
Carles Martí (PSC-PSOE), que ha governat el
districte en minoria. Això explica la repercussió
d’alguns temes dins la vida del districte: els
problemes de seguretat i connectivitat del
túnel de Mitre i la remodelació dels jardins del
Poeta Eduard Marquina, més coneguts com
Turó Parc.

El túnel de Sarrià, fruit de l’operació
immobiliària muntada arran de l’enderroc del
camp del RCD Espanyol, ha tingut problemes
des de la seva inauguració degut a la manca
d’una definició més realista dels costums
circulatoris dels vehicles i de la seva seguretat.
On s’han resolt els problemes circulatoris ha
estat al passeig de la Bonanova a l’alçada de la
Via Augusta: un tradicional coll d’ampolla
que, després d’anys d’espera, ha donat com a
fruit l’eixamplament a quatre carrils, la
construcció d’un aparcament soterrani i la
remodelació de la plaça de Sarrià. Una plaça
on ara són els vianants qui tenen la prioritat,
tal com passa al carrer Major de Sarrià
(peatonalitzat juntament amb uns quants
carrers dels voltants) i al nucli de Tres Torres.

Resten pendents temes ja antics com la
cobertura de l’estació de Sarrià dels Ferrocarrils
de la Generalitat, l’ordenació de les vores de la
Via Augusta entre la ronda de Dalt i el passeig
de la Bonanova, i el retorn a la jurisdicció del
districte del monestir de Pedralbes.

La remodelació del Turó Parc a Sant

Gervasi va ocupar moltes planes als mitjans
de comunicació. No per la importància de
l’obra en si, sinó per l’insòlit fenomen de la
reacció del veïnat. Un veïnat ben poc
acostumat a dir la seva amb manifestacions
al carrer. Potser cal trobar l’explicació del fet
al primer paràgraf d’aquestes línies. La
polèmica no ha afectat a l’obertura dels jardins
Brusi, una vella reivindicació veïnal, ni a la
remodelació del mercat de Sant Gervasi. On
sí estan emprenyats (a més de per sortir als
mitjans de comunicació només per fets de la
crònica negra) és al Putxet. Dues mostres: el
trasllat del seu Centre d’Assistència Primària
a les noves instal·lacions del parc sanitari

Rovira (antic Hospital Militar) i la manca
d’inversions al parc del Putxet.

A la desitjada remodelació de la plaça
Bonanova no s’ha afegit, tampoc en aquesta
legislatura, la construcció d’un centre cívic a
l’antiga Escola de Puericultura del carrer
Muntaner. De moment els gervasiencs s’hauran
de conformar amb l’Espai Pere Pruna, centre
cultural situat a la capella de l’antic convent de
les monges Reparadores del carrer Ganduxer.

Mentre les Planes estrenava el càrrec
de comissionat de l’Ajuntament i patia la
lenta successió de fases d’urbanització,
Vallvidrera ha vist com naixia un centre
cívic molt de temps somniat.

Superfície en Ha. (2001) 2.009,4
Població (2001) 132.864
Densitat (hab/Ha.-2001) 66,1

Naixements (2000) 1.371
Defuncions (2000) 1.251
Creixement vegetatiu (2000) 120
Altes 2000 (entren a viure) 2.501
Baixes 2000 (marxen) 3.056
Altes-baixes de residència -555
% Nens (2000) 14,1
% Gent gran (2000) 21,5
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 4,1

% Pobl. estrangera (2003) 7,9
Nacionalitats Itàlia

França
Colòmbia

% Pobl. sense estudis (1996) 6,0
% Titulats superiors (2000) 36,7

Pisos desocupats (1991) 5.974
% Habitatges de lloguer (1991) 39,0
% Hab. sense ascensor (1991) 5,0
Preus hab. nous en euros 3.909

Esperança de vida (anys) 80,5
homes (anys) 76,9
dones (anys) 83,4
% Taxa tuberculosi (1999) 0,24

Verd urbà m2/hab. (1999) 6,3
Cotxes/1.000 hab. (1999) 556
Nº d'associacions (2002) 419

SARRIÀ-ST.GERVASI

més nombroses

DANI CODINA

El Turó Parc ha estat remodelat recentment enmig de la polèmica

DANI CODINA

Plaça Lesseps, a l'espera d'un projecte que concreti els criteris consensuats

Superfície en Ha. (2001) 418,6
Població (2001) 114.018
Densitat (hab/Ha.-2001) 272,4

Naixements (2000) 910
Defuncions (2000) 1.335
Creixement vegetatiu (2000) -425
Altes 2000 (entren a viure) 1.758
Baixes 2000 (marxen) 2.832
Altes-baixes de residència -1.074
% Nens (2000) 10,7
% Gent gran (2000) 23,7
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 5,2

% Pobl. estrangera (2003) 9,0
Nacionalitats Ecuador

Argentina
Colòmbia

% Pobl. sense estudis (1996) 12,2
% Titulats superiors (2000) 21,6

Pisos desocupats (1991) 6.237
% Habitatges de lloguer (1991) 44,7
% Hab. sense ascensor (1991) 18,8
Preus hab. nous en euros 2.398

Esperança de vida (anys) 79,2
homes (anys) 75,3
dones (anys) 82,4
% Taxa tuberculosi (1999) 0,29

Verd urbà m2/hab. (1999) 3,2
Cotxes/1.000 hab. (1999) 402
Nº d'associacions (2002) 351

GRÀCIA

més nombroses
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Ocho barrios con la amenaza de un túnel

Un districte obrer en plena transformació
ALBERT RECIO

Nou Barris va créixer en població a partir de
la dècada dels 50 a mesura que es
desenvolupava un important procés
immigratori. I es va convertir en el districte
obrer de la ciutat, el que explica bona part de
les seves peculiaritats socials i la seva
orientació electoral. En els darrers cinc anys
ha expulsat població, s'ha envellit (a nivells
similars al conjunt de la ciutat) i ha millorat
l'esperança de vida. La gent gran es manté
en els barris i els joves han d' emigrar per
manca d'un habitatge assequible. Els pisos
disponibles són cars i escassos. L'immigració
de fora del país, si bé és menor que en el
conjunt de la ciutat,  experimenta un fort
creixement, destacant la forta implantació
a Turó de la Peira: una part del barri de
l'aluminosi ha esdevingut un nucli equatorià.

Demogràficament és
un districte semblant
a la resta, però es
mantenen diferències
significatives

Si bé demogràficament Nou Barris és
semblant a la resta de la ciutat, es mantenen
diferències significatives: l'índex de titulats
superiors és particularment baix i creix
lentament, i la relació cotxe/ habitant és
menor (un fet del que ens hauríem d'alegrar,
però que indica una menor renda).

Mª EUGENIA IBÁÑEZ

El distrito de Horta-Ginardó lo componen,
básicamente, ocho barrios -Guinardó, Font
d’en Fargas, Horta, Carmel, Montbau, Vall
d’Hebron, La Clota y Font del Gos- de tipologías
arquitectónicas distintas que integran un
territorio donde abundan construcciones de
poca altura y edificios altos -Montbau, Vall
d’Hebron- rodeados de amplias zonas verdes.
Estos espacios libres corren el peligro de
menguar al socaire de la construcción de falsos
equipamientos -las llamadas viviendas para
jóvenes-, la falacia de mejoras en zonas de
Collserola degradadas -cocheras de buses de
TMB- o la amenaza del túnel de Horta que
entrega el territorio al tráfico y convertirá el
norte del distrito en un nudo viario.

Los espacios libres
pueden  menguar por
la construcción de
falsos equipamientos

Los indicadores de Horta-Guinardó en
comparación con los generales de la ciudad
resultan ligeramente favorables al distrito,
que ocupa casi el 12% del territorio y agrupa
al 11% de la población de Barcelona con una
densidad de población inferior a la media.
Al analizar esta situación de ventaja hay
que considerar que el distrito está cerrado
en el norte por la sierra de Collserola, dos de
los parques más grandes de la ciudad
(Laberint  y Heures) y lo que debía ser el
parque del Vall d’Hebron y por el que las

DANI CODINA

Solar expropiat per a equipaments, venut a El Corte Inglés

HORTA-GUINARDÓ
Superfície en Ha. (2001) 1.195,6
Població (2001) 165.942
Densitat (hab/Ha.-2001) 138,8

Naixements (2000) 1.289
Defuncions (2000) 1.602
Creixement vegetatiu (2000) -313
Altes 2000 (entren a viure) 1.962
Baixes 2000 (marxen) 4.094
Altes-baixes de residència -2.132
% Nens (2000) 11,1
% Gent gran (2000) 21,0
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 3,5

% Pobl. estrangera (2003) 7,0
Nacionalitats Ecuador

Colòmbia
Perú

% Pobl. sense estudis (1996) 18,4
% Titulats superiors (2000) 12,1

Pisos desocupats (1991) 6.132
% Habitatges de lloguer (1991) 29,4
% Hab. sense ascensor (1991) 19,1
Preus hab. nous en euros 2.737

Esperança de vida (anys) 79,0
homes (anys) 75,0
dones (anys) 82,8
% Taxa tuberculosi (1999) 0,34

Verd urbà m2/hab. (1999) 7,3
Cotxes/1.000 hab. (1999) 395
Nº d'associacions (2002) 237

més nombroses

AZAGRA

autoridades municipales sienten tan poco
respeto. La otra cara de la moneda en este
espacio es la presencia del único gran tramo
urbano de Ronda de Dalt que discurre a
nivel de los edificios vecinos. Y que, en
consecuencia, nunca podrá cubrirse, hecho
que hay que agradecer a un ayuntamiento
olímpico que supeditó las prisas
constructivas a la calidad de vida de los
vecinos. El sur del distrito -el Carmel
básicamente- es la otra cara de la moneda,
territorio abigarrado, denso, de crecimiento
descontrolado, con escasísimas zonas verdes,
poco espacio libre e insuficientes inversiones
municipales para corregir situaciones del
pasado. El turó de la Rovira, en el centro casi
matemático del distrito, divide e incomunica
a los vecinos de la zona.

En general, los barrios de este distrito
crecieron con la llegada de emigrantes a
partir de los años 50 y 60 (Carmel) y con la
construcción en años posteriores de grandes

polígonos que facilitaron vivienda digna a
aquellos vecinos -Montbau y Vall d’Hebron-.
Los restantes núcleos habitados son barrios
históricos y con trayectorias diversas (Horta,
Guinardó, Font d’en Fargas e incluso La Clota).
No ha habido grandes construcciones en los
últimos 20 años, a excepción de las 500
viviendas “olímpicas” del Vall d’Hebron, lo
que implica que, en general, la población no se
ha renovado y tiene un índice de crecimiento
vegetativo superior a la media de la ciudad.

Horta-Guinardó no ha sido de los más
beneficiados por las inversiones
municipales, ha habido escasas mejoras y
se han construido pocos equipamientos. El
Carmel, el barrio con mayores deficiencias
en origen, ha tenido un PERI de aplicación
desesperadamente lenta. Los Juegos
propiciaron mejoras ostensibles en el Vall
d’Hebron -hasta entonces abandonado a su
suerte-, pero dejaron camufladas zonas que
quedaban escondidas de las miradas
olímpicas, Can Baró y La Clota, por ejemplo.

Las grandes reformas llegarán con el
próximo mandado municipal, pero por motivos
que el ayuntamiento nunca reconocerá: la
Font del Gos, barrio asentado durante 30
años en zona forestal, se “legalizará” para
permitir la apertura del túnel de Horta.
Resulta paradójico que el ayuntamiento no
incluya la previsión de ese túnel en el plan
director del Vall d’Hebron, un supuesto
proyecto de mejora cuyo único objetivo claro
es facilitar el realojamiento de los vecinos de
la Font del Gos explulsados por el túnel. Otro
barrio asentado parcialmente en zona verde,
Font d’en Fargas, mantendrá su situación
irregular, quizá hasta que alguna
administración decida intervenir para facilitar
la construcción de un vial.

Superfície en Ha. (2001) 803,9
Població (2001) 164.163
Densitat (hab/Ha.-2001) 204,2

Naixements (2000) 1.279
Defuncions (2000) 1.593
Creixement vegetatiu (2000) -314
Altes 2000 (entren a viure) 2.060
Baixes 2000 (marxen) 4.499
Altes-baixes de residència -2.439
% Nens (2000) 11,0
% Gent gran (2000) 21,8
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 3,6

% Pobl. estrangera (2003) 7,7
Nacionalitats Ecuador

Colòmbia
Perú

% Pobl. sense estudis (1996) 23,4
% Titulats superiors (2000) 6,2

Pisos desocupats (1991) 4.515
% Habitatges de lloguer (1991) 23,4
% Hab. sense ascensor (1991) 20,5
Preus hab. nous en euros 2.145

Esperança de vida (anys) 78,2
homes (anys) 74,1
dones (anys) 82,2
% Taxa tuberculosi (1999) 0,45

Verd urbà m2/hab. (1999) 5,6
Cotxes/1.000 hab. (1999) 374
Nº d'associacions (2002) 213

 NOU BARRIS

més nombroses

Existeixen, a més, diferències entre les
diverses zones del districte fruit del procés
històric de construcció, de la seva llunyania
del centre i de les seves condicions socials. La
zona Sud (al voltant de Virrei Amat) és la més
antiga, més semblant a la resta de la ciutat.
La zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona), la més jove i més pobre, i la zona
Centre presenta una situació intermèdia.

Les demandes dels barris corresponen a
aquesta situació. Tot i que les lluites veïnals
i l'actuació pública han millorat notablement
l'urbanisme i els equipaments, queden moltes
coses per fer. Falten més equipaments i serveis

per  a la gent gran, de tipus cultural, millorar
el transport públic, fer actuacions més sòlides
front el fracàs escolar, adaptar-se a l'arribada
de nous veïns i a la sostenibilitat ambiental
(per exemple millorant l'entorn de Collserola)
i una política d'habitatge que millori el parc
actual (vell i amb deficiències) i permeti la
renovació gradual de la població. Per tot
això, des de Nou Barris hem protestat quan
es privatitza el poc sòl públic disponible per
activitats privades (casos Heron City,
Hipercor, Can Masdeu) o es construeixen
habitatges per a joves en solars destinats a
equipaments o zones verdes.
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Bajo la influencia de la alta velocidad

L'expansió del 2004 no integra els barris

MARTÍN CHECA

Los próximos cuatro años parece que han ver
nacer la estación intermodal del AVE en la
Sagrera. El movimiento vecinal, atento desde
hace tiempo, podrá estruc-turar sus peticiones
de equipamientos y zonas verdes. Aunque
parece que gracias a las plusvalías la mayoría
de las vías iran cubiertas, queda en el alero el
impacto mediambiental que generará la
estación. Aún así, no habría que olvidar la
mejora que en transportes supondrá la estación.

Pero no todo será AVE y algunas
reivindicaciones que han surgido en la última
legislatura saldrán de nuevo a la palestra.

Las derivadas de las altas tasas de
envejecimiento de los barrios del distrito, del
30% en el Congrés al 15% de Trinitat Vella,
van ser algunas. A éstas, hay que añadir un
problema oculto que pocas veces se menciona:
el de la gente mayor que vive sola, entre el 23%
del Congrés y el 18% de Trinitat Vella. Las
reivindicaciones en este sentido parece que
han visto la luz en el centro de día del camp de
la Ferro. Pero desde otros lugares del distrito,
la demanda de centros de día  no debe hacer
olvidar aquellas que inciden en ese problema,
como la de ascensores en el Congrés o las
mejoras en los CAP.

La edificabilidad que trae el AVE debería
servir para potenciar la política de vivienda ya
iniciada. Las de protección oficial han de
incrementar su número sin dilación. Los
jóvenes y la inmigración demandan una
atención que no da lo privado. De momento, las
nuevas viviendas y sus inquilinos han
provocado el compromiso municipal de
construir una escola bressol anualmente.

Otros asuntos que verán la luz serán el uso,
medio universitario medio ciudadano, de los
cuarteles de San Andrés, con un final que se

DANI CODINA

Las actuales vías del ferrocarril son una cicatriz para el barrio

DANI CODINA

Qui i quan desembolicarà el nus de la plaça de les Glòries?

Superfície en Ha. (2001) 1.079,6
Població (2001) 206.401
Densitat (hab/Ha.-2001) 191,2

Naixements (2000) 1.846
Defuncions (2000) 1.879
Creixement vegetatiu (2000) -33
Altes 2000 (entren a viure) 2.906
Baixes 2000 (marxen) 5.264
Altes-baixes de residència -2.358
% Nens (2000) 12,2
% Gent gran (2000) 20,4
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 3,6

% Pobl. estrangera (2003) 8,3
Nacionalitats Ecuador

Colòmbia
Perú

% Pobl. sense estudis (1996) 17,5
% Titulats superiors (2000) 10,6

Pisos desocupats (1991) 7.465
% Habitatges de lloguer (1991) 25,0
% Hab. sense ascensor (1991) 12,3
Preus hab. nous en euros 2.222

Esperança de vida (anys) 78,9
homes (anys) 75,2
dones (anys) 82,3
% Taxa tuberculosi (1999) 0,26

Verd urbà m2/hab. (1999) 6,5
Turismes/1.000 hab. (1999) 377
Nº d'associacions (2002) 456

 SANT MARTÍ

més nombroses

SALVADOR CLARÓS

El districte de Sant Martí viu una de les més
grans transformacions de la ciutat, sobretot
pel que fa als barris del Poblenou i del Besòs,
on es desenvolupen els plans urbanístics
d’expansió de Barcelona cap a llevant: el Front
Marítim i Diagonal Mar, l’obertura de la
Diagonal, el districte d’activitats econòmiques
22@  i el Fòrum 2004. Hi haurà dos nous pols
de centralitat: la plaça de les Glòries i la zona
del Fòrum que, juntament amb el vèrtex de
l’estació de la Sagrera, constitueixen el més
significatiu dels plans estratègics del sector
nord-est pels propers anys. Tot i així, ni la plaça
de les Glòries ni les obres del Fòrum responen
a projectes integrats en cap dels seus barris i
més aviat han estat vistos com una  imposició
pel fet de constituir una urbanització elitista,
en el cas de Diagonal Mar-Fòrum, i una
proposta controvertida en el cas de Glòries,
que no resoldrà el trànsit ni proveirà solucions
cíviques adients a la zona malgrat la millora
del semicobriment de la Gran Via i les noves
línies del tramvia del Besòs. Sant Martí, que
encara l’any 2000 presentava un balanç d’altes
i baixes de residència negatiu en sintonia amb
la resta de la ciutat, veurà un fort increment de
població com a conseqüència dels plans
urbanístics que només al barri del Poblenou
poden representar uns 50.000 nous residents.
Aquest fet posarà en evidència els principals
dèficits dels barris del marge dret del Besòs: els
equipaments socials i el proveïment de serveis
i de transport públic. Aquestes mancances són
indicadors de fins a quin punt aquests barris
tenen encara avui un caràcter de perifèries
urbanes. Els plans d’equipaments del Poblenou
i del Clot mostren la urgència d’aquests dèficits
i alhora la pressió del teixit associatiu, que ha

espera no traumático para los allí ahora alojados,
y la petición aún inconexa que desde Navas se
lanza para reutilizar los cuarteles de la guardia
civil. En el horizonte se vislumbra un nuevo plan
urbanístico para el casco antiguo de Sant Andreu,
a la búsqueda de nuevas viviendas, que puede
debatirse entre la esperanza y el conflicto.

Retos improbables serán el traslado de la
prisión de Trinitat Vella, el soterramiento de las
líneas de alta tensión del Besòs y la conectividad
metropolitana y necesaria mas allá del río.

Expectativas silenciosas serán las soluciones
para el desierto comercial que existe en  Navas,

el Congrés, Baró de Viver y en parte de la
Sagrera. Locales vacíos a la espera de soluciones
que el mercado no trae. Para finalizar, algunos
asuntos a seguir: el nuevo camino del Sant
Andreu Teatre; una solución para el Museo de
la Maquinista; las nuevas bibliotecas del Bon
Pastor y de la Trinitat Vella; la rehabilitación
de las Casas Baratas; el plan comunitario del
Baró de Viver; la realización de la Agenda 21
del distrito; el uso de las rehabilitadas
instalaciones de la compañía de aguas de
Trinitat Vella y la puesta en marcha del Consell
de Participació.

Superfície en Ha. (2001) 656,4
Població (2001) 135.281
Densitat (hab/Ha.-2001) 206,1

Naixements (2000) 1.087
Defuncions (2000) 1.125
Creixement vegetatiu (2000) -38
Altes 2000 (entren a viure) 1.909
Baixes 2000 (marxen) 3.463
Altes-baixes de residència -1.554
% Nens (2000) 11,8
% Gent gran (2000) 19,5
% Pobl. de + de 70 anys
que viu sola (2000) 3,4

% Pobl. estrangera (2003) 7,2
Nacionalitats Ecuador

Perú
Marroc

% Pobl. sense estudis (1996) 15,5
% Titulats superiors (2000) 10,5

Pisos desocupats (1991) 4.469
% Habitatges de lloguer (1991) 26,6
% Hab. sense ascensor (1991) 10,8
Preus hab. nous en euros 2.215

Esperança de vida (anys) 79,1
homes (anys) 75,4
dones (anys) 82,5
% Taxa tuberculosi (1999) 0,27

Verd urbà m2/hab. (1999) 4,0
Turismes/1.000 hab. (1999) 372
Nº d'associacions (2002) 225

 SANT ANDREU

més nombroses

forçat la seva negociació.
La dificultat d’accedir a un habitatge és un

dels principals problemes que no ha trobat
solució en la política  municipal dels darrers
deu anys, al contrari, s’ha anat agreujant per
la proliferació de noves promocions, algunes
íntegrament de renda lliure, com Vila Olímpica
i Diagonal Mar. L’ampli parc d’habitatge buit,
un dels més grans de la ciutat, indica la manca
de polítiques rehabilitadores i l’abandó de
determinades zones del districte. Zones que en
alguns casos són veritables bosses de
problemàtica social: gent gran que viu sola
amb pocs recursos, famílies monoparentals

amb dificultats també econòmiques, gent
immigrada que viu en males o molt males
condicions en habitatges precaris... El
desbordament dels serveis socials del districte,
tot i que han augmentat en nombre i en recursos
en els darrers anys, mostra fins a quin punt cau
el benestar d’una població en la qual més d’una
cinquena part ja té més de 65 anys i un 8,3%
prové de fluxos migratoris recents.

Articular la veu dels ciutadans mitjançant
mecanismes generosos de participació és un dels
reptes encara pendents en un districte amb una
nombrosíssima vida associativa que és el
principal puntal de la convivència i la cultura.



                          La Veu del

CARRER24 DOSSIER març-abril de 2003

Qui són les persones sense llar?

Àngels Cardona

ARXIU

Uns 600 barcelonins viuen i dormen al carrer

●É
s freqüent sentir en alguna
conversa que cada vegada hi ha
més gent dormint als carrers de

Barcelona, que cada vegada hi ha més gent
que okupa els caixers automàtics de la nostra
ciutat. Són aquests els “sense llar”?

Les definicions comporten sempre un
alt grau de complexitat. És per això que es
fa difícil parlar de les persones sense llar
sense abans haver parlat del concepte
d’exclusió social.

Tradicionalment hem sentit parlar de
pobresa, de marginació, de desigualtat social
i, durant l’última dècada, el terme que s’ha
anat introduint ha estat el d’exclusió social.
Doncs bé, tots aquests termes no són
“excloents” entre sí; ans al contrari, estan
estretament relacionats. I és que el terme
d’exclusió social intenta superar la definició
de pobresa -entesa des d’una perspectiva
econòmica (ingressos inferiors  a la meitat
dels ingressos mitjans per càpita del país)-
per donar-li un sentit més ampli.

Els "vagos y maleantes"
dels 70 van ser
"indigents" als 80
i "transeünts" i "sense
sostre" als 90

L’any 1991 l'Observatori Europeu
afirmà: “La noció d’exclusió és dinàmica.
Aquesta noció permet designar a la vegada
els processos i els seus resultats, més
clarament que la noció de pobresa -massa
sovint entesa en l’únic sentit de l’escassetat
de rendes- alhora que posa l’accent sobre
el caràcter multidimensional dels
mecanismes a través dels quals les
persones i grups són rebutjats de la
participació dels intercanvis, de les
pràctiques i dels drets socials constitutius
de la integració social i, per tant, de llur
identitat”.

Amb l’adopció de la noció d’exclusió
social, més que constatar situacions de
pobresa, es vol fer referència a un procés
social de desintegració, en el sentit d’una
progressiva ruptura de les relacions entre
els individus i la societat que està emergint.
En el darrer esglaó d’aquest procés és on
situaríem les persones sense llar.

També hi ha disparitat de criteris per
intentar definir què s’entén per persones
“sense llar”. I és que la manera de definir
mai no és aleatòria sinó que respon a una
manera d’entendre la situació i a tot un
marc de condicionants -polítics alguns-
que farà que s’opti per una definició o per
una altra. Durant els darrers 30 anys s’ha
produït una evolució en la manera de
referir-nos a les persones sense llar. Als
anys 70 eren “vagos y maleantes”, als 80
eren “indigents” (pobres, miserables…),
als 90 “transeünts” (itinerants,
desarrelats…), també als 90 -i actualment-
“sense sostre” (manca de sostre, habitatge
digne). Avui per avui el terme més emprat
és el de “sense llar”: “Totes aquelles
persones que no poden accedir o conservar
un allotjament adequat, adaptat a la seva
situació personal, permanent i que

proporcioni un marc estable de
convivència, ja sigui per raons
econòmiques o altres barreres socials, o bé
perquè presenten dificultats personals per
tenir una vida autònoma” (Federació
Europea d’Associacions Nacionals que
Treballen amb els Sense llar-FEANTSA).

Tot i aquestes definicions la pregunta
continua sent la mateixa: qui són les
persones sense llar?

Doncs, són en Joan, la Pepa, en Pere, en
Jofre, en Francisco, en Jaume, el Paco, la
Maria, la Joana… són persones que viuen
o més aviat malviuen a la nostra ciutat i a
les quals massa sovint se les
responsabilitza de la seva situació. "És
que se’ls ofereix un alberg on anar a dormir
i no hi van perquè s’han de dutxar", diuen
alguns. "És que els agrada aquest tipus de
vida més lliure", diuen uns altres. Hi ha
altres tipus de consideracions com ara:
"Les administracions haurien de fer
alguna cosa perquè fa por entrar a alguns
caixers" -alarma  social-.

En Joan, la Pepa, en Pere, en Jofre, en
Francisco, en Jaume, el Paco, la Maria, la
Joana… hi ha dies que mengen en algun
menjador social de la ciutat, altres dies
pidolen per poder comprar un entrepà,
altres… no mengen. En Joan, la Pepa, en
Pere, en Jofre, en Francisco, en Jaume, el
Paco, la Maria, la Joana… alguns dies
dormen a l’alberg de la ciutat -a l’hivern
sobretot-, altres al banc del parc, altres a un
caixer, altres senzillament a la vorera d’un
carrer… Ah! i d’altres, amb una mica de sort
en una pensió que se’ls ha facilitat des de
serveis socials perquè “s’han portat bé”.

En una ciutat com Barcelona, puntera
tecnològicament i acollidora en breu d’un
Fòrum de les Cultures, es fa difícil admetre

que, tal i com deia recentment un diari
local, aproximadament són 5.000 els
menjars diaris que se serveixen sota el
concepte de “caritat” i “beneficiència”.

Es fa difícil d’admetre, però és una realitat.
Com també ho és el fet que es parla que a
Barcelona hi ha unes 600 persones que viuen
al carrer.

Però, no creieu que hi ha moltes més de
persones sense llar? Només cal que ens fem
preguntes com: una persona pot viure amb
una pensió de viduïtat? I amb una pensió no
contributiva? Una persona de més de 65
anys que cobri una pensió mínima és o no
una persona sense llar?

A Barcelona es
reparteixen cada dia
5.000 àpats de caritat
o beneficiència

Per contestar-nos aquestes preguntes cal
que tinguem en compte quin és per exemple
el preu dels habitatges, el preu de la llum,
de l’aigua, del telèfon, del menjar, de la
roba… Llavors, haurem de contestar que,
efectivament, les persones que es troben en
aquesta situació són també unes persones
sense llar perquè malgrat tinguin un sostre
sota el qual viure, tenen dificultat per
conservar-lo, perquè moltes vegades no és
un allotjament adequat que proporciona un
marc estable de convivència, perquè en
definitiva són persones “depenents” i no
poden tenir una vida autònoma.

Les respostes a les preguntes plantejades

ens donen els elements necessaris com per
poder dir que no són persones que s’excloguin
de la societat sinó que és la mateixa estructura
social que les exclou. Cada societat, fins i tot
cada espai local, presenta els seus propis
llindars d’exclusió i inclusió. A més, l’abast i
els perfils sociològics de l’exclusió tindran
relació amb pautes d’actitud i decisions al
voltant de, per exemple, discriminar en l’accés
a l’habitatge, negar l’accés al crèdit, permetre
l’explotació d’un treball infrasalariat,
estigmatitzar una addicció, precaritzar una
relació afectiva, no acompanyar una solitud,
o no acollir en la comunitat a una persona o
col·lectiu de recent arribada.

No és estrany doncs, que davant els
canvis socioeconòmics (globalització
econòmica, canvi en la idea del treball com
element estructurant de la vida i del conjunt
de relacions, insercions i drets socials),
davant els canvis socioculturals (relacions
de gènere i família, nous models de família
i estructures de les llars), el perfil
tradicional de les persones sense llar s’hagi
també modificat. Aquest perfil ha deixat
de ser: home d’edat adulta amb problemes
d’alcoholisme i s’ha ampliat a: home adult
separat o divorciat, home jove amb
problemes familiars, homes i dones joves i
adults drogoaddictes o exdrogoaddictes,
dones joves i adultes que han patit
maltractaments, separacions o divorcis,
malalts mentals, immigrats… I les
principals tendències apunten cap a una
feminització i rejoveniment de la pobresa.

La tendència apunta
cap a una feminització
i un rejoveniment
de la pobresa

Així les coses, les polítiques socials
haurien de contemplar, no només el que es
fa sinó com es fa. Les polítiques socials de
l’àmbit local, pel que fa en aquest cas a les
persones sense llar, haurien de garantir
un tipus de resposta global (en el sentit
que s’han de donar respostes a les
problemàtiques multifactorials), a llarg
termini (perquè es parla de processos que
necessiten d’un acompanyament intensiu
i directe) i individualitzada (perquè cada
persona viu i sent les situacions de diferent
manera i en contextos molt diferenciats).
Això significa que concretament a
Barcelona caldria, per exemple, crear
Serveis de Baixa Exigència on les persones
amb un acompanyament adequat puguin
recuperar el seu arrelament a la societat,
caldria també establir menjadors que
permetessin fer almenys dos àpats al dia
(un al matí i un al vespre) i en horaris
flexibles, i caldria també, per exemple,
incrementar els equips que treballen en
medi obert per tal que puguin fer un
acompanyament adequat a les persones
sense llar.

Es tracta de considerar totes les
persones amb els mateixos drets de
ciutadania i es tracta també de tenir un
accés real als drets socials, perquè un
altre món és possible així com també ho
és una altra ciutat.
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Elia Herranz

Montse Maronda
Portaveu de la Plataforma Aturem la Guerra

"La ciutadania està farta
que no se la tingui en compte"

Retrat
Del compromís
personal a la

lluita col·lectiva

E.H.

Montse Maronda a la plaça Catalunya

Dos mesos de mobilitzacions poden
cremar qualsevol que s'hagi
compromés des de dins en un
moviment social de protesta. De
fet, la gent que com la Montse
Maronda forma part de la
Plataforma Aturem la Guerra es
troba una mica esgotada i
desbordada pel nivel l  de
participació que han tingut les
convocatòries que han proposat.
Són conscients que el significat
de la protesta que ha viscut la
ciutat desborda les espectatives
creades i planteja situacions que
hauran de resoldre's en altres
fòrums. Però la plataforma, que
va començar amb una vintena
d'entitats i ara n'agrupa 250, no
dóna la protesta per acabada.
Tampoc no han desaparegut els
motius que van impulsar-la.

La població ha respost
massivament a cadascuna de
les propostes que ha fet la
Plataforma: quina ha estat la
base d’aquest enteniment?

Hi havia una saturació de
coses ,  uns  antecedents .
Darrere aquest no a la guerra
hi  havia  més  «nós» .  La
ciutadania està farta que no es
compti amb ella: ha mostrat el
seu desacord amb la manera
actual de fer política.

A més, el tema concret de la
guerra és molt greu. Més enllà de
les persones que militen al
moviment pacifista, molta gent
estava veient molt clarament que
aquesta guerra no tenia sentit,
que no era justificable. Molts
pensaven, i ens ho deien: "Quina
culpa té la gent de l’Iraq de viure
sota una dictadura? A nosaltres
ens havien de matar per viure
sota el règim de Franco?"

Una consulta
popular no pot
parar una guerra
però sí treure-li
legitimitat

Allò important no només ha
estat el nivell de participació,  que
feia anys que no era tan alt, sinó
la manera en què s'ha implicat la
gent. No s'ha limitat a anar a la
manifestació i punt. S'ha treballat
la seva pancarta, s'ha auto-
organitzat; en definitiva, ha
inventat. Aquesta espontanietat
és la demostració que no es

tractava de persones
"manipulades", que no els ha
mogut ningú de sota mà. La
Plataforma només ha posat dia,
hora i recorregut.

Com es posen d’acord tantes
associacions cívicament actives
a la ciutat?

La Plataforma Aturem la
Guerra va sorgir arrel dels
atemptats de l’11 de setembre i
la invasió de l’Afganistan. Un
conjunt d’entitats que ja
portaven les seves dinàmiques
de treball es van constituir en
plataforma permanent. Després
s’han anat sumant noves
entitats i persones de tot l’arc
ideològic, incloent tots els partits
polítics menys el Partit Popular.
Penso que la clau ha estat la
idea de sumar. Tothom era
benvingut, acordant uns mínims
establerts als diferents
manifestos que s ’han
consensuat. El local on ens
reuníem s’ha quedat petit i ara
es fan les reunions -que duren
hores i hores- al local que ens ha
cedit el Consell de la Joventut,
un cop per setmana.

Una de les inciatives més
importants de la plataforma ha
estat la consulta popular: quina
valoració feu dels resultats?

La consulta és testimonial,
però és una victòria moral. És
evident que no serveix per

aturar una guerra, però sí per
deslegitimar-la. Les enquestes
fetes des del mateix govern
(CIS) deien que un 91% de la
poblac ió  està  en contra
d ’aquesta  guerra .  Bé ,  e ls
pol í t ics  hauran d ’assumir
aquest divorci amb l’opinió
major i tàr ia  de ls  seus
administrats .  Però  podem
recordar  les  x i f res  de  la
consulta popular:  649.000
participants a Catalunya, el
14% del cens. Es va poder
organitzar a 322 municipis.

Al davant de les
mobilitzacions
hi havia la
ciutadania i no
els representants
polítics

El 98% dels participants van
rebutjar la intervenció a l'Iraq. El
93% pensa que el govern hauría
d'haver consultat als ciutadans
sobre la participació al conflicte.
El 91% és partidari de la dimissió
del president del govern Jose
Maria Aznar. La Càtedra Unesco
de Desenvolupament Sostenible
de la Universitat Politècnica de
Catalunya va fer un seguiment
de la consulta i l'índex de repetició

de vots va ser d'un 2,4 per 1.000.

A banda del rebuig a la
guerra, sembla clar que el
descontent s’estén  a la manera
de fer dels nostres representants
polítics. Quin valor tenen les
eleccions del 25 de maig en
aquest context?

Estic convençuda que tot el que
ha passat es notarà a les urnes.
Encara que pot haver gent que es
reafirmi en la idea que no val la
pena votar. És clar que, si ens hi
poséssim tots d’acord en no votar,
serviria d’alguna cosa. Però aixó
és una mica difícil; les
organitzacions polítiques i els
partits no s’hi avindrien. Penso
que gent que no votava ho farà i
que uns quants votants del PP
s’ho pensaran molt abans de
repetir.

Estic convençuda
que tot el que ha
passat es notarà
a les urnes

Entre les adhesions a la
Plataforma es troben les de
partits polítics i sindicats. Quina
opinió us mereix el
comportament dels partits
tradicionals?

La manera de fer de la
Plataforma ha estat
assembleària i els partits polítics
adherits eren un més.  De fet,
s’han «comportat», és a dir, no hi
ha hagut intents forts de
capitalitzar el moviment.

La prova és que al davant de
les mobilitzacions estava la
ciutadania,  i la gent que ha posat
la seva imatge o la seva veu és
anònima.

 Sembla que a partir d’ara
comença una altra etapa, passat
el punt àlgid de les
mobilitzacions. Quines
perspectives es presenten?

De moment, per a nosaltres
continua bàsicament tot igual (els
que han promogut la guerra
tampoc no la donen per acabada).
Mantenim les cassolades dels
dimecres i les concentracions tots
el dijous. Denunciem la situació
d'ara, l'ocupació del país. Farem
una assemblea per decidir cap a
on ens dirigim, per fer una anàlisi
de la situació.

La gent no s'ha
limitat a ser
present a les
manifestacions,
també ha inventat

Però, encara que molta gent
torni a casa seva, això no vol dir
que la població no es mobilitzi
de manera semblant davant
qualsevol altra cosa que no els
sembli bé. Ara per ara, la
Plataforma continuarà fins que
l 'assemblea no decideixi
dissoldre-la.
(*Podeu trobar els resultats
detallats de la consulta a
www.consultaguerra.org).

Montse Maronda va
començar a implicar-se
ja fa anys en el
moviment
antimilitarista de Nou
Barris. Un moviment
que va arrelar amb
força a la ciutat. Sense
exèrcits serien més
difícils les guerres.
Una lluita contínua de
concienciació en un
país on els canvis en
aquest sentit anaven
molt a poc a poc.
Després es van sentir
al barri les protestes
antiglobalitzatció que
arribaven de l'altre
costat del món i les
noves idees sorgides
dels fòrums socials
internacionals. Les
reivindicacions de les
diferents entitats del
barri, des de les que
demanaven polítiques
locals renovades a les
que plantejaven lluites
més generals van
canalitzar-se en la
plataforma Un altre
món és possible, una de
les entitats que van
formar part des del
principi de la
plataforma Aturem la
Guerra. Un nou fòrum
per donar cabuda a les
lluites de sempre.
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Deu prioritats veïnals d'actuació municipal

Redacció

●P
resentem un llistat no tancat
d'actuacions que des del
moviment veïnal considerem

prioritàries per a la ciutat per contribuir
d'aquesta manera al debat polític de les
eleccions municipals. Som conscients que
no és una llista completa de les necessitats
i demandes socials i que, d'alguna manera,
queden complementades pel conjunt
d'articles que presentem al dossier.

2
Acabar amb l'actual política de venda de
sòl públic. No aprovar actuacions
especulatives com el Portal del
Coneixement (Barça 2000), Pla Director
d’Horta, Ciutat de la Justícia, Pla de
Presons, Fòrum 2004 (solar de Gas
Natural-Endesa), casernes de Sant
Andreu, Palau Moja (SEPU), Can
Masdeu, Can Fuster, Triangle Diagonal-
Llull-Selva de Mar, actuacions
relacionades amb l'arribada del TGV a
Sants i  Sagrera. Recollir les
reivindicacions veïnals relacionades amb
la plaça de les Glòries, el carrer
Carabassa, el Forat de la Vergonya i la
plaça Lesseps.

Urbanisme

3
Elaborar un Pla d’Equipaments de tota la
ciutat, partint de les necessitats i
desigualtats existents a les barriades.
Obrir un debat ciutadà sobre què és i què
no és un equipament públic. No construir
habitatges per a joves en sòl qualificat
com a equipament. Com a primer pas,
elaborar un inventari de sòl i edificis de
propietat municipal. No mantenir
desocupats edificis municipals.

Equipaments

JORDI TARRÉS

El tranvia és un transport públic reivindicat pels veïns

1
Recuperació dels plens de districte
mensuals. Elecció directa dels consellers.
Dret a veu als plens. Consell de Ciutat
més representatiu: reducció del número
de nomenaments de l’alcalde. De les
memòries participatives als
pressupostos participatius. Òrgans de
participació en els Consorcis i Instituts
Municipals (com en el cas de Parcs i
Jardins).

Garantir l'accés al ple exercici de la
ciutadania a totes les persones
nouvingudes i promoure els canvis
legislatius que permetin exercir el dret
a vot per a les persones immigrades que
portin un any residint a la ciutat.

Participació

9
Més inversió en projectes preventius i en
recursos socials que afrontin les causes de la
inseguretat. Investigació del comportament
de la Guàrdia Urbana en actuacions com el
desallotjament de la plaça del Pi i la
mobilització del Forat de la Vergonya.

Prevenir la violència contra les dones
que es dóna dins i fora de l'espai domèstic,
establir mesures preventives que permetin
evitar els maltractaments. Crear equips i
centres d'acollida que intervinguin en ajuda
de les dones maltractades. Garantir un
salari digne que les permeti sortir de la
situació de maltractactament, sense caure
en una situació de precarietat social.

Seguretat4
No al Túnel d’Horta: obrir un debat ciutadà
des de l’Ajuntament en un moment en què
convergents i socialistes estan d’acord per
realitzar-lo. Construir el tramvia Baix
Llobregat-Besòs per superfície i amb prioritat
per sobre els cotxes. Més regularitat al
transport de superfície. Acabar amb les
barreres arquitectòniques al transport públic.
Carril bus en les vies d'entrada a Barcelona.

Mobilitat

7
Residus: Debatre i replantejar el sistema
bicopartimentat de recollida de matèria
orgànica. El seu fracàs implicarà que els
ecoparcs no compleixin les seves funcions.
Processos de participació i informació previs
a la ubicació de mini-deixalleries. Major grau
de seguiment de les mateixes per les entitats.

Protecció de la biodiversitat urbana, animal
i vegetal, als parcs, a Montjuïc i a Collserola.
Respectar el cicles de l'aigua. Promure més
intensament sistemes per la seva reutilització.

Sostenibilitat

10
Persones amb discapacitat: Desen-
volupament i aplicació de les clàusules socials,
començant per les empreses municipals i les
que contracta l'Ajuntament. Supressió de
barreres arquitectòniques.
Persones sense llar: Crear serveis on les
persones, amb un acompanyament adequat,
puguin recuperar el seu arrelament a la
societat. Incrementar els equips que hi
treballen. Establir menjadors amb almenys
dos àpats al dia i horaris flexibles
Menors immigrats: Posar mitjans que evitin
al màxim la seva estada al carrer i vetllar per
la garantia dels seus drets en tant que infants.
Poble gitano: Garantir els drets d'una entitat
no desapareguda i que a la nostra ciutat
representa un component de multiculturalitat.

Inclusió social

5
Paralització de la privatització dels Centres
d’Assistència Primària. Majors inversions en
la sanitat pública. Millora del servei d’urgències
i de l’atenció a domicili d’aquells malalts que
ho necessiten. Incorporar, de veritat, la salut
mental a la sanitat pública.

Sanitat

6
Obrir un debat ciutadà per elaborar un pla
d'habitatges que haurà de tenir un important
número d'habitatges públics en règim de
lloguer. Crear mecanismes de participació
que garanteixin la participació de les entitats
coneixedores d'aquesta realitat.
 Crear una bossa d'habitatges de lloguer
destinada al sectors més necessitats
(desnonaments, famílies monoparentals,
persones que perceben pensions no

Habitatge 8
Construcció de les necessàries escoles
bressol. Augment dels recursos als centres
amb important fracàs escolar o amb major
increment de nous veïns. Recuperar la figura
dels educadors i educadores de carrer com a
figures de prevenció i no de control social.
Incrementar els programes d'educació familiar
amb recursos de prevenció en situacions de crisi
o d'exclusió social en famílies en situació de risc.

Educació

contributives, de viudetat, PIRMIS i
immigrants).  Construir habitatges per a
joves en sòl qualificat com a habitatge.
Establir una taxa per m2 sobre els
habitatges buits, acompanyada de plans de
suport per a la rehabilitació d'habitatges
per a introduir-los al mercat de lloguer amb
preus protegits.
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La premsa pobra
Benvolguts/des amics/gues de La
Veu del Carrer:
Esperem que rebeu aquestes ratlles
no com una estricta resposta a l’article
del passat nº76 de La Veu del Carrer,
en què ens castigueu a visitar el
vostre temible “Quarto fosc”. No ens
mou l’ànim d’entrar en cap polèmica
amb les persones que féu possible
un projecte, el de La Veu, amb el
qual ens sentim ben propers. L’únic
que pretenem és fer-vos palès el
nostre estat d’ànim després de llegir
l’esmentat escrit que valorem del tot
injust. Us hem de dir, amb tota
sinceritat, que estem profundament
dolguts.

Partim de la base que la raó de
la polèmica són els dos reportatges
esmentats al “Quarto fosc”,
publicats a Capçalera  i a Barcelona
Metròpolis Mediterrània. Efec-
tivament, La Veu del Carrer no hi
apareix. L’elecció no és gratuïta,
igual que tampoc no ho és que no
aparegui en aquests articles la
revista Barcelona Informació. Les
dues aporten -des d’òptiques
diferents, és clar!- informació
relativa als barris. Per què, llavors,
no parlem de l’una ni l’altra?

Abans de res, recordem la
definició que nosaltres donàvem
de la premsa de barris en el nostre
estudi Del desencant a la
contrainformació. La premsa de
barris a Barcelona. 1976-2001
(p.10): “Considerem premsa de
barris aquella que, generada per
qualsevol mena d’entitat i col·lectiu,

té com a funció primordial captar i
difondre informacions i opinions
susceptibles de ser d’interès
general per a tot el conjunt
d’habitants d’un nucli territorial
concret que mai arribarà a ser el
del conjunt de la ciutat”. Això exclou
els butlletins interns de qualsevol
entitat, per exemple, ja que no tenen
vocació d’informar el conjunt d’un
barri. Això us exclou també a
vosaltres, ja que treballeu amb un
abast ciutadà que vosaltres
mateixos reconeixeu en el propi
“Quarto fosc”.

Tot i així, en el llibre vam
considerar que calia fer una
excepció en el cas de La Veu del
Carrer. Tal i com expliquem en la
nota a peu de pàgina nº91 del llibre,
tot i que la revista és d’abast ciutadà
“creiem que és totalment justificat
analitzar-les [ens referíem a les
diferents capçaleres editades
històricament per la Favb], ja que
l’entitat que les edita té la intenció
d’agrupar i recollir les inquietuds
del conjunt de les associacions de
veïns de Barcelona”.

Efectivament, en el llibre
disposàvem de prou espai com per
dedicar-vos unes quantes -moltes,
moltíssimes- línies. Lamen-
tablement, per qüestions d’espai els
reportatges no ens ho permetien, i
vam haver de ser estrictes en la
selecció de les revistes, centrant-
nos en aquelles que sí que eren,
plenament, premsa de barris.

Suposem que amb la nostra
entrada al quarto fosc no preteneu

discutir la presència en aquests
reportatges de revistes com La
Marina o Masala, tan esforçades
però considerablement menys
populars que la vostra...

Sigui: hem entrat al “Quarto
fosc”. Però no només ens ha dolgut
això. Per acabar-ho d’arrodonir,
se’ns adjudica l’adjectiu de
“censors”, que no creiem merèixer
encara que sigui entre cometes o
amb un interrogant.  Convé utilitzar
aquesta paraula amb cura.
Evidentment, els nostres criteris
de selecció de revistes o models
poden discutir-se sempre. No
faltaria més!!  Però pensem que,
tant en el llibre, com en l’exposició
que se n’ha fet, com en els
reportatges, s’hi posa de manifest
que intentem no excloure ningú i,
per suposat, no censurem cap de
les tipologies ni col.lectius editors
de la tant ben definida com a
“premsa pobra”.

Procedim de la premsa de barris,
ens l’estimem, seguirem treballant
–amb modèstia i amb tot el rigor del
que siguem capaços- en la seva
recopilació, estudi i difusió, perquè
hi creiem i la valorem en extrem.
Però avui, ens heu de permetre -
entre col·legues- que us diguem
que ens considerem maltractats
gratuïtament i que ens ha sapigut
molt de greu la vostra acusació de
possible censura.

Esperem que entengueu que ens
hem vist obligats a escriure-us
aquesta carta per treure’ns el mal
gust de boca. Un cop enviada, tot
queda oblidat. Podeu seguir
comptant amb la nostra col·laboració
sempre que ens necessiteu.

Una abraçada!
Gerard Maristany i Albert Musons

CARTES DELS LECTORS

El Consell
Català
d'Associacions,
congelat
Es va constituir el 28 de setembre de
l’any 2000, depèn de la Conselleria
de Justícia i hauria de reunir-se com
a mínim una vegada a l’any. Des de
la seva constitució no s’ha reunit ni
una sola vegada. Els seus
components tenen un mandat màxim
de dos anys i continuen les mateixes
associacions que el van conformar,
ja que no s'ha acomplit el seu
reglament. No s’han celebrat
eleccions.
Al candidat a l’alcaldia senyor Trias
li recomanem que incorpori a la
seva llista d’intencions plantejar a
la conselleria corresponent que el
Consell Català d'Associacions es
posi en marxa i sigui de veritat un
consell participatiu..

Va arribar a les nostres mans el díptic-pamflet titulat "Vine a passar
un gran dia a Montjuïc". De fons, un racó fèrtil i encisador. Molt de
verd travessat per una família feliç que circula -sense cap perill- en
bicicleta. Ausència de vehicles que superen la velocitat permesa.
Cap espai abandonat o descuidat. I cap referència a la construcció
d'un hotel de super-luxe a la muntanya destinada a l'oci, l'esport i la
natura.

De sobte, un dubte... la foto no és de Montjuïc! Correspon a un lloc
paradisíac d’un país llunyà. Per què no utilitzar una foto de Montjuïc?
A qui volen enganyar? Per què no es van atrevir a treure unes fotos de
les obres del futur hotel Miramar?

Endevina, endevinalla...

Aterra a Barcelona la multinacional denunciada un i mil
cops per no respectar els drets dels treballadors que
confeccionen les seves robes. L’últim cas, a Indonèsia.
Comiat de 700 treballadors que tenien jornades laborals
de 110 hores i que rebien gratuïtament amfetamines
per poder realitzar la jornada productivament.

En el moment que els sindicats lliures emergeixen
a Indonèsia per millorar les condicions de treball,
l’empresa tanca la seva factoria a Dosón i busca llocs

Els guàrdies urbans-civils
La seva actuació al Forat de la Vergonya ahir. Més recent, el desallotjament
de la plaça del Pi. I, per acabar-ho d’adobar, l’informe de la Guàrdia
Urbana a la delegada del govern aconsellant-li que no autoritzés més de
deu minuts de cadena humana contra la guerra. Però, què passa amb la
guàrdia urbana? va dir un conseller que sense ser tinent d’alcalde influeix
com si ho fossi? Li suggerim que hi pensi i investigui si algun comandament
de la Guàrdia Urbana és algun d’aquells guàrdies civils que la senyora
Julia va traspassar al senyor Joan.

Nike ocupa l'antic  SEPU del Palau Moja
on invertir i explotar amb més comoditat.

Nike ocuparà, amb «c», el palau de Moja de les
Rambles, ara buit i abans ocupat pels magatzems
SEPU. Iniciativa-Verds va reivindicar el lloc per a
un equipament i la recuperació dels jardins i les
seves vistes a les Rambles. Els veïns vam aplaudir
la proposta i el PSC, força majoritària, no ha
complagut als seus companys de govern. Ara, el
palau queda en mans de Nike.

ÒSCAR FERRÉ
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ADREÇA:...........................................................................................
POBLACIÓ:................................CP:.............TELÈFON:................
Subscripció: ❑  Quota despeses mínimes: 6 núms. 7 €.

❑  Quota Amic/ga de Carrer: 6 núms. a
partir de 14 €
Forma de pagament: ❑  Taló adjunt a nom de Favb

❑  Domiciliació bancària
Entitat: ❑❑❑❑  Oficina: ❑❑❑❑  Control: ❑❑
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Políticamente       correcto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad que

fijan y dan esplendor a la condición humana.

Alfonso López

VERGÜENZA: Turbación del ánimo ocasionada por acción deshonrosa
y humillante. Cuando es ajena viene a ser la cara cutre de la empatía
y cuando el sujeto que la produce es el propio presidente del Estado es
como si, en su nombre, todo el país se cubriera de mierda.

INSULTO: Ofensa mediante provocación de palabra o acción. Suele
decirse que no ofende quien quiere sino quien puede, y pudiera
darse el caso que quien puede, gracias a ser el máximo gobernante
del país, insultase a diario la inteligencia de la mayoría de la
población. En esa circunstancia la cosa sería grave y podría ser
motivo de denuncia ante algún tribunal más o menos competente.
Es decir, sus electores podrían acudir a cualquier asociación de
consumidores y aducir alguna tara en el uso, del tipo: "Este
presidente me ha salido malísimo y además me llama gilipollas".

DESPRECIO : Sentimiento de desestimación hacia un semejante.
El ser despreciable acostumbra a serlo por su bajeza, ruindad y
abandono del propio decoro. Cuando sucede que estas aptitudes
se dan en políticos con responsabilidad en el gobierno del Estado
lo más aconsejable es evitar determinados canales de TV y
emisoras de radio que ofenderían la sensibilidad del Yeti. Sin
embargo, para solucionar de raíz tan desagradable sentimiento
lo más eficaz sería tenerlo en cuenta en próximas elecciones, sin
olvidar a aquellos otros sujetos que, en demasiadas ocasiones,
han sido sus aliados. Es por no hacerse mala sangre, vamos.

El Centre Bonnemaison, per a les dones
El moviment feminista de Barcelona reivindica des de fa anys que
l'antiga seu de l'Institut del Teatre esdevingui el seu centre cultural

●
BARCELONA
COMISSIÓ PRO CENTRE DE

CULTURA DE DONES

Des del 1910, la ciutat de Barcelona
disposava d’un centre de cultura
creat, finançat i gestionat per
dones, l’Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de les Dones,
que acollia una mitjana de 30.000
usuàries per any, fins que el 1941
va ser cedit a la Diputació, amb la
condició que es mantingués
l’objectiu pel qual havia estat creat.

La Diputació no va respectar
mai la clàusula de cessió i el destinà
a diversos usos, entre d’altres com
a seu de l’Institut del Teatre. Des
de fa uns quants anys, el moviment
feminista de Barcelona reclama
l’antic Institut per convertir-lo en el
Centre de Cultura de les Dones, tot
considerant-nos hereves legítimes
d’un patrimoni cultural,
institucional, físic i simbòlic que
exigim ens sigui retornat
immediatament. Reivindicar l’espai
del carrer Sant Pere Més Baix vol
dir desafiar el silenci sobre la
usurpació no solament d´un edifici,
un pati i una biblioteca, sinó també
sobre les coses i les paraules que
allà dins es van desenvolupar de
forma absolutament pionera.

El Centre de Cultura de les
Dones es proposa com un espai
de trobada, intercanvi i creació que
reculli les aportacions que en el
terreny de la cultura han promogut
les dones des de sempre i en tots
els àmbits. Entenem aquest espai
cultural de dones com un
instrument de participació i de
millora de la qualitat de les
condicions d’accés de les dones a
la cultura com a emissores i també
com a receptores.

La proposta s’insereix dins d’una
relectura del concepte de cultura
que inclou tot allò que de forma
explícita o implícita hem produït en
tots els ordres de la seva expressió
social, pública o privada, pertanyin
o no al nostre àmbit territorial.
Manifestacions culturals a les quals

cal dotar d’un espai que permeti
vertebrar-les i expandir-les, tot
superant la dinàmica que ha fet
que les expressions i les
produccions de les dones hagin
patit el llarg setge que les ha
mantingut històricament
amagades, tergiversades,
inadvertides o simplement
capitalitzades per altres.

Després de reunions i més
reunions amb la Diputació, a totes
se’ns han accentuat les arrugues,
hem vist com apareixien a les que
no en tenien, i fins i tot hi ha unes
quantes que s’han prenyat, han

DANI CODINA

La biblioteca Bonnemaison

Tot un ventall d'activitats

parit, han alletat. Les criatures ja
tenen dents, caminen i parlen, van
a escola i aviat faran la primera
comunió vestidetes de blanc
princesa o de blau marinero.
Després de reunions interminables
hi ha un compromís per part de la
Diputació de cedir, aquest any
2003, una part de la segona planta
de l´edifici, i el 2004 cediran la
totalitat de la tercera planta. No hi
ha res signat, de moment, és acord
verbal. Esperem arribar a l´acord
definitiu abans que aquestes
criatures que han nascut durant el
procés facin la confirmació.

Per tal de respondre als objectius previstos, l’activitat del Centre
de Cultura de Dones abastarà tot el procés de creació, des de la
reflexió i la investigació fins a la conservació i la difusió, passant per
la producció pròpiament dita i la presentació dels resultats dels
treballs. Tot això dins d’un marc que possibiliti l’intercanvi, el debat,
la retroalimentació crítica, l’acollida de noves propostes i la irradiació
vers altres espais.

1. Formació i recerca interdisciplinars des del gènere i la
diferència (propostes educatives, investigacions, interaccions)

2. Noves formes de producció i exposició de la cultura visual
(arts visuals, cinema-televisió-video, exposicions).

3. Arts escèniques: experimentació i creació cultural de dones
(teatre, dansa, música, espectacles).

4. Tecnologies per a una pràctica cultural crítica i transformadora
(multimèdia, web, vídeo, música electrònica).

Revistes de barri

La guerra contra l'Iraq a la premsa de barris
La participació de les AAVV en les mobilitzacions per la pau realitzades durant les últimes
setmanes ha estat important. Una mostra d'això són les portades de les revistes veïnals.
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Noves Línies Bus de Barri
La xarxa de Busos de Barri
cobreix zones de la ciutat que,
per les seves característiques
urbanístiques o per la seva
orografia, no permeten el pas
d’autobusos estàndards. 
Donen servei amb autobusos
de mida reduïda que ajuden 
a comunicar zones de barri 
de difícil accés amb altres
línies d’autobusos, amb la
xarxa de metro de la ciutat i
amb el serveis del propi barri. 

amb el suport 
de la U.E

Barcelona, pionera en la
prova del Bus d’Hidrogen

Molt aviat, una nova classe
d’autobusos arribarà a
Barcelona i altres ciutats
europees. Uns autobusos
més respectuosos amb 
el medi ambient. Són els
autobusos d’hidrogen.
Funcionen gràcies a la 
pila de combustible i són 
el resultat del projecte 
CUTE (Clean Urban
Transport for Europe). 
Un projecte en el que no
podia faltar Barcelona. Una
ciutat que pensa sempre en
els ciutadans i que mira al
futur. Una ciutat, cada cop
més, protagonista d’un 
gran projecte.
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ANUNCIA'T A La Veu del CARRER !
93 412 76 00

FORN DE PA D'AVINYÓ

PA I BOLLERIA ARTESÀ
ESPECIALITAT EN 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

Casa fundada l'any 1912

SUÏSSOS, ENTREPANS, ORXATES I
GRANITZATS, GELATS...

FABRICACIÓ PRÒPIA
I ARTESANA

OBERT TOT L'ANY

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

C R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V CC R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V C

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

Hnos. JURADO
10 % de descuentos en cualquier instalación de aluminio, mamparas de baño, rejas de seguridad, cortinas plegables

DIVISIONES DE ALUMINIO
REJAS DE SEGURIDAD

PERSIANAS - MAMPARAS DE BAÑO

TODO EN VIAJES
OCIO O NEGOCIO

títol GC 780

Padilla, 216 - Barcelona
Tf. 93.232.81.06 y 93.232.81.11

RESIDENCIA CLARARESIDENCIA CLARA

 Santa Otilia, 13-15

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

Pregunte por Sra. CLARA
T. 93 420 95 62

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

24 plazas, habitaciones individuales y dobles,
todas ventana exter. Lavandería y aseo personal.

Cocina propia, médico, animación y gimnasia.
Trato esmerado y familiar por personal cualificado.

Atención las 24 horas: todos los días del año.
Véala: le gustará
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Mones de Pasqua
(també per encàrrec)

Creacions originals

P ar kings
C onse l l  de  Ce nt , Pl a ça  de l es Glòri e s,

Inde pe ndènc ia,
Avda .  Me ridi ana , Gra n Via

Me tr o
Glòri e s,  C lot

Autobus os
18,  33, 34, 43, 44,  48,  51,  54,  56, 62, 92

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!!

Des d'un botó fins un canó!!

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

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.

"Compro Al Contado"

AntigüedadesAntigüedadesAntigüedadesAntigüedadesAntigüedades
VVVVValoraloraloraloraloramoamoamoamoamos al máximos al máximos al máximos al máximos al máximo

MMMMMuebuebuebuebuebles, pinturles, pinturles, pinturles, pinturles, pintura antigua y catalana, tala antigua y catalana, tala antigua y catalana, tala antigua y catalana, tala antigua y catalana, tallas, brlas, brlas, brlas, brlas, bronconconconconces, cristal, lámpares, cristal, lámpares, cristal, lámpares, cristal, lámpares, cristal, lámparas,as,as,as,as,

porporporporporcccccelana, plata joyelana, plata joyelana, plata joyelana, plata joyelana, plata joyas, ras, ras, ras, ras, relojes, mapas, lelojes, mapas, lelojes, mapas, lelojes, mapas, lelojes, mapas, liiiiibrbrbrbrbrooooos,  juguets,  juguets,  juguets,  juguets,  juguetes, muñecas, encajes,es, muñecas, encajes,es, muñecas, encajes,es, muñecas, encajes,es, muñecas, encajes,

mantmantmantmantmantones de maniones de maniones de maniones de maniones de manila y tla y tla y tla y tla y toda clase de objetoda clase de objetoda clase de objetoda clase de objetoda clase de objetooooos antiguos antiguos antiguos antiguos antiguos.s.s.s.s.

"Infórmese sin compromiso" Sra. Carmen

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.
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EL COR ROBAT

CATHERINA  AZON

PUYAL

Trini Capdevila Burriol
Presidenta de l'AVV de
l'Esquerra de l'Eixample

"L'acord de la
Model especula
amb els terrenys"

Va néixer al 1947 en el comerç que tenien els seus pares a
l’Eixample. Fundadora de l’Associació de Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample el1975, de la qual actualment n'és la presidenta,
durant quatre anys va ser secretària de la Favb.

Estem en període electoral?
Sí, els candidats ja se’ns van presentant.

Què diuen de la presó Model?
Volen desbloquejar un acord que no s’ha fet realitat. Un

acord que especula amb els terrenys de la presó per construir-
hi un hotel de luxe i oficines. Nosaltres no hi estem d’acord.

Tampoc voleu habitatges?
No estan previstos ni els acceptarem.  Ara remetrem

10.000 cartes al president de la Generalitat i a l'alcalde
exigint-los la zona verda (els Jardins de la Llibertat) i que
es conservi l'edifici de la presó per a equipaments.

I quins equipaments demaneu?
El 32% dels veïns de la zona tenen més de 65 anys. Som

un barri envellit i, per tant, creiem prioritaris els equipaments
relacionats amb la gent gran.

I la presó preventiva que es vol habilitar?
Cal buscar-li una altra ubicació. Nosaltres portem 100

anys patint uns costos socials molt elevats degut a la presó.
Per què no se situa al costat de la nova Diagonal Mar?

Quins altres equipaments reivindiqueu?
Escoles bressol i habitatges per a joves.

En sòl qualificat com a equipaments?
L’habitatge és un dret i no un equipament. Que l’Ajuntament

i la Generalitat comprin sòl per fer habitatges.

Portem 24 anys d’ajuntaments democràtics. Què et
suggereix l’aniversari?

Per exemple, estaria bé que les llistes electorals fossin
obertes i que poguéssim assenyalar, escollir persones i no
únicament programes. Ningú no pot negar que hem avançat,
però falta més participació.

Un exemple.
S’han creat els consells de barri, però no una comissió de

seguiment del seu treball.

Quines millores destacaries del teu barri?
Tenim molts equipaments de ciutat i pocs de barri.

L’actuació és insuficient; som el barri més marginat del
districte de l'Eixample.

Alguna cosa que marqui la vostra vida quotidiana…
Els sorolls insuportables i la presència desmesurada del

vehicle privat. També una gran densitat de locals de copes.

Sou un barri de moda.
Sí, i a l’estiu molts veïns i veïnes no poden obrir les seves

finestres.

I quines solucions té això?
Que es compleixin les normatives, que la Guàrdia Urbana

atengui les nostres trucades i que es controlin les terrasses.

La Favb celebra la seva 31 assemblea

REDACCIÓ

El col·legi públic Cervantes de
Ciutat Vella, les aules del qual
acullen la població escolar més
multicultural de la ciutat de
Barcelona, va ser el lloc que va
triar l’Associació de Veïns del Casc
Antic per celebrar la 31 assemblea
general ordinària de la Favb.

Amb el lema Crítics i plurals al
servei dels nostres barris,
l’assemblea va ser el moment de
trobada anual dels representants
de les diferents associacions de
veïns que integren la Favb, amb tot
un dia per davant, per veure’s les
cares, repassar la feina feta durant
l’any i posar en comú els eixos
principals d’actuació de cara al
2003-2004. Van assistir un total de
41 associacions de veïns i veïnes
federades (amb dret a vot), a més
de  5 associacions que volien entrar
a formar part de la Favb.

Al matí es va abordar tota la part
de feina més feixuga: el repàs als
informes de gestió i econòmics
presentats per la Junta , discutits i
sotmesos als vots de les diferents
delegacions. Es van presentar
també les bases de treball de tot el
curs, resumides en 14 punts:
habitatge, medi ambient, mobilitat,
immigració, participació, pau i
solidaritat, convivència, en-
senyament, serveis bàsics, sanitat,
urbanisme, moviment veïnal, gent
gran i les relacions  dins de la
pròpia entitat.

Són les màximes preocupacions
de la Favb, que es troba, com van
resumir el seu president, Manel
Andreu, i el president de l’AVV del
Casc Antic, Pep Miró, en un context
inèdit de mobilitzacions ciutadanes
en contra de la guerra i que es
reafirma més que mai en una

Les reunions es van fer al col·legi Cervantes del Casc Antic

Amb la guerra i les eleccions municipals de fons, el moviment veïnal es
reafirma en les seves lluites i s'obre als nous reptes d'un món globalitzat

convicció: no es pot deixar
únicament en mans dels polítics la
realitat, la vida de la gent.

A la tarda, l'assemblea  va acollir
dos tallers simultanis, posats
després en comú, sobre
multiculturalitat i el treball de les
associacions de veïns davant les
eleccions municipals, coordinats
respectivament per Xavier Torrents
i Laia Jorba. En el primer taller es
va insistir en la necessitat imperiosa
de que el moviment veïnal doni
suport a polítiques realistes davant
un fet migratori permanent, creixent
i positiu. En el segon, es va
subratllar la necessitat que les
associacions coordinin la seva
feina amb altres moviments socials
que estan sorgint arreu i en
l’exigència d’obligar  polítics i
administracions a que escoltin la
gent que treballa a la base més
enllà de les èpoques electorals.

Finalment, els delegats i dele-
gades van debatre i sotmetre a

votació resolucions sobre diferents
temes. Les més debatudes van ser
sobre la guerra. Amb una única
abstenció, es va aprovar una
declaració contra la guerra i que
crida a no votar el Partit Popular.
Una segona resolució, proposada
per Nou Barris, va plantejar la retirada
de la invitació al PP en el debat dels
alcaldables que organitza la Favb
cada quatre anys. Es va aprovar
amb 27 vots a favor, quatre en contra
i 23 abstencions. Altres resolucions
que es van aprovar van fer referència
al manifest de Llagostera sobre la
telefonia mòbil, al maltractament de
les dones i en contra de l'augment de
preus del transport públic per les
inversions corresponents al PDI.

L'assemblea, celebrada en un
to festiu i distés, va acabar, com és
tradicional, amb un sopar de
germanor i una actuació teatral.

*Trobareu explicats els 14 eixos
principals d’acció de la Favb a la pàgina
web de l’entitat: www.lafavb.com

Creixen les cooperatives veïnals d'habitatge
La Favb i l'Ajuntament acorden construir més vivendes protegides

REDACCIÓ

El mes de maig de 1999 la Favb va
signar un Conveni Marc amb
l’Ajuntament de Barcelona on per
una banda, es manifesta la voluntat
de promoure habitatges en règim
protegit a través de les cooperatives
veïnals que actuen a Barcelona i,
per altra, l’Ajuntament acorda
facilitar sòl per poder actuar-hi.

La realitat de les cooperatives
veïnals d’habitatges a Barcelona
és petita. Es concreta en tres
cooperatives: Por Font (lligada a
l’AVV del Casc Antic), El Teu Barri
(AVV del Raval) i ProHabitat 2000
(AAVV de Poblenou i Barceloneta).

Queda clar que la Favb no
assumeix competències execu-
tores per fer habitatges i que
aquestes corresponen a les juntes
rectores de cada cooperativa.
Malgrat això, la Favb dóna suport a
aquestes iniciatives i signa
convenis marc amb les
administracions per facilitar
promocions en igualtat de
condicions que altres cooperatives,
com les promogudes pels sindicats.

El començament del projecte
no ha estat exempt de dificultats,
però poc a poc s’han anat
consolidant els objectius. Fruit
d’aquest treball va ser la signatura
del segon Conveni Marc amb
l’Ajuntament, l’octubre de 2001.

En aquests moments, s’han lliurat
ja 15 habitatges al Casc Antic (c/
Obradors)  i 11 a la Barceloneta. I hi
ha en construcció 12 habitatges a la
Ciutadella (Porxos Fonseré), 25 a
Sant Martí (Ronda Sant Martí), 19 a
la Barceloneta i 28 a El Raval (c/
Unió). Per altra banda, hi ha convenis
d’actuació amb les cooperatives
veïnals a Ciutat Vella (plaça Sant
Agustí Vell i Illa Robadors), i a
Poblenou (c/Lope de Vega). En total,
90 habitatges projectats que encara
s’han de començar a construir.

Aquesta realitat -i davant la
signatura del tercer Conveni Marc,
amb possibilitats d’actuacions a 22@
al Poblenou, Front Marítim i marge
del riu Besòs, Sant Andreu-Sagrera,
Hospital Militar, Vall d’Hebrón i
d’altres indrets- ha fet replantejar a la
Favb com donar major difusió de les

promocions previstes, així com donar
suport a una major transparència en
els sistemes d’adjudicació.

Per aquest motiu, i a partir de la
propera signatura d’un tercer
Conveni Marc, s’establiran uns
criteris d’adjudicació que,
bàsicament, vénen donats per una
llista única de preinscrits en la que
prevaldrà l’ordre d’inscripció i el
l loc de residència. Un cop
publicitades les noves promocions,
les persones inscrites en la llista
única podran optar per elles fent-
se en aquell moment socis de la
cooperativa promotora dels
habitatges. Les associacions de
veïns properes a l’actuació dels
habitatges determinaran el
percentatge que quedarà per al
barri. En concret, al barri del
Poblenou, els habitatges que es
construeixin en l’àmbit del 22@
seran en un 50% pels seus veïns.

La inscripció a la llista única caldrà
fer-la a les oficines de la gestora
Sogeur (plaça George Orwell, s/n)
en dates que es concretaran en funció
de la signatura del conveni.

IGNASI R. RENOM
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L'acudit
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Impermeabilitzador autònom

 ROSA MARIA PALENCIA
Periodista

IGNASI R. RENOM
Fotògraf

"Si els immigrants
poguéssim votar,
els polítics ens veurien
amb més respecte"

Informacions colaterals

El pressupost militar dels Estats Units supera el mig bilió
d’euros. Segons l’ONU, bastaria amb el 10% de la despesa
militar dels EEUU per cobrir les necessitats del Tercer Món.
Des de la Segona Guerra Mundial, els morts en guerres són 86
milions de persones. Des de finals dels anys 80, l’Iraq compta
amb armes químiques i biològiques proporcionades per EEUU,
Regne Unit i les multinacionals. EEUU no va condemnar l’ús de
gas contra l’Iran per part de l’Iraq. Cap govern occidental va
condemnar la mort per gas de 5.000 kurds a Halabja el 1988. A
la passada guerra del Golf van morir una vintena de soldats
occidentals i 35.000 iraquians. El Pentàgon calcula matar
10.000 civils en l’actual atac a l’Iraq: la meitat, nens. Armes
nuclears: EEUU, més de 10.000; Israel, 400; l’Iraq, cap.

"Les nostres vides comencen a acabar-se el dia en què
silenciem les coses que importen" (Martin Luter King).

.

Mohamed Sabbani és un feliç pare de
família que gaudeix tornar a casa després
del treball per jugar amb la seva petita
filla Imam de 26 mesos. A pesar de viure i
treballar a Catalunya (condició per ser
català, segons l’Honorable president), de
pagar puntualment els seus impostos i de
parlar català i castellà amb suficient
fluïdesa, no podrà votar en les pròximes
eleccions municipals. És, com molts com
ell, un ciutadà de segona categoria sense
dret al vot.

ZETA

Sabbani va néixer a la província de
Nador, al Marroc, fa 37 anys. Fa més de
dotze va arribar a Espanya amb un
permís de turista per tres mesos. Un any
després va aconseguir regularitzar la
seva situació després d’acceptar diversos
treballs, amb i sense contracte, com a
veremador a Vilafranca. Formar-se com
a oficial d’impermeabilització en plena
expansió de la construcció preolímpica a
Barcelona va ser més fruit de la seva
decisió que dels seus estudis
universitaris en Filologia Àrab. Quan va

arribar a Catalunya, no sabia ni català
ni castellà, però Mohamed es va
preocupar per aprendre ambdues
llengües assistint a diversos cursos
nocturns per a immigrants en els
distints pobles del Llobregat on ha
viscut.

Com molts ciutadans, en un sol curs
va aconseguir el Graduat Escolar, més
per interès en la llengua i la cultura del
país en el qual ha decidit construir el
seu futur, que pel títol oficial,
àmpliament superat quant a nivell

acadèmic pels seus tres anys com
estudiant de la Universitat de Oujda, a
la frontera marroquina amb Algèria.

No viu a Barcelona perquè els preus
del pisos són prohibitius. En el seu petit
però impecable pis de L’Hospitalet, la
hipoteca del qual, com tot déu, abona
mensualment, Mohamed atén a Carrer
amb la típica hospitalitat àrab mentre
que Fàtima, la seva dona, prepara el té
de menta que més tard oferirà
acompanyat per pastes marroquines i
carquinyolis.

Se sent un ciutadà de Catalunya? "No
gaudeixo de tots els drets. La Llei
d’Estrangeria ens margina. Complim
amb tots els nostres deures però no ens
garanteixen el nostre dret al vot.
Aquesta discriminació no ens equipara
amb els autòctons".

A diferència d’altres països
europeus com ara Holanda, Bèlgica o
Luxemburg, a Espanya els
immigrants no poden votar ni a les
eleccions municipals. Els ciutadans
marroquins al nostre país poden
sol·licitar la nacionalitat espanyola a
partir de deu anys de residència, que
Sabbani ha complert àmpliament,
però el tràmit de nacionalització
triga en resoldre’s una mitjana de
dos anys. Per als ciutadans
llatinoamericans, en canvi,
l’exigència de residència es redueix a
cinc anys, malgrat la immigració
marroquina en el nostre país tingui
una tradició més dilatada en el
temps.

El cas de Sabbani és encara més
punyent si considerem que ha rebut
ofertes de treball per part de sindicats,
ONG i Consells Comarcals per donar
formació a d’altres immigrants, treballs
temporals que en Mohamed ha rebutjat
en benefici d’una major estabilitat
laboral. No obstant, Mohamed ha estat
secretari en l’Associació Cultural
d’Immigrants Magrebins de Viladecans.
La seva formació com a
impermeabilitzador li ha permès ser
treballador autònom des de fa dos anys.

Mohamed té molt clar que si els
treballadors immigrants tinguessin dret
al vot, els polítics els prendrien més
seriosament i recollirien als programes
polítics les seves reivindicacions.
Sobretot, quan aquests treballadors han
pagat la seva quota d’explotació,
amargor i solitud per a complir el seu
desig d'“una vida millor que garanteixi
drets polítics, socials i laborals”, com diu
Sabbani explicant el perquè de la seva
immigració. De moment, les obligacions
civils de treballadors com Mohamed
Sabbani no tenen la contrapartida del
dret a escollir als seus representants, ni
tan sols els municipals.
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