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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 dʼen Grassot
j.serra.gros@telefonica.net

Camp Nou
Benavent, 14

Can Baró
93 285 12 96

Can Caralleu
Guarderia, 12 

Can Peguera
Vilaseca, 1

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 lʼArpa
93 232 46 10

Clota 
93 357 72 59

Coll-Vallcarca 
93 284 28 80

Congrés 
93 340 70 12 

Coor. Casc Antic
93 310 53 33

Defensem la Barcelona 
Vella

93 319 00 87 
Diagonal Mar

93 307 91 20
Dreta Eixample

93 488 05 90
Esquerra Eixample

93 453 28 79
Font dʼen Fargues

ffargues@hotmail.com
Font Guatlla-Magòria

93 424 85 06
Font del Mont

93 406 90 49
Fort Pienc

93 231 11 46
Gòtic

93 315 18 20
Gràcia

93 217 60 88
Gràcia Nord-Vallcarca

93 211 26 27
G. Via-Perú-
Espronceda

93 308 77 34
Guineueta

93 428 46 23
Horta

93 407 20 22
Hostafrancs

93 421 79 19
Joan Maragall

93 347 73 10

La França
93 325 08 93

La Pau
93 313 28 99

Les Corts
Joan Gamper, 48, 2n

Maresme
93 266 18 56

Mercè, Barri de la
93 205 16 95

Meridiano Cero
93 274 02 72

Mont dʼOrsà-Vallvidrera
93 406 84 53

Montbau
93 428 29 34

Navas
93 340 51 85

Ntra. Sra. de la Salut
93 204 86 04

Nou de la Rambla
93 441 01 83

Paraguai-Perú
93 278 06 93

Parc
93 221 04 87

Parc de lʼEscorxador
C. de Cent, 82, 6è, 1a

Parc la Vall dʼHebron
93 428 68 66

Passatge Isabel
Pg. dʼIsabel, 6

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

avputxet@hotmail.com
Racó de les Corts

elracodelescorts@yahoo.es
Rambla, Amics de la

93 317 29 40
Rambla de la Bordeta

93 331 10 07
Raval

93 441 77 21
Roquetes

93 359 65 72
Ronda General Mitre

mitre@mixmail.com
Ronda Sant Antoni

93 442 24 12
Ronda Sant Pere

Rda. Sant Pere, 7
Sagrada Família

93 246 53 19

Sagrera
93 408 13 34

Sant Andreu de 
Palomar

93 345 81 54 
Sant Andreu Nord

93 274 03 34
Sant Antoni

93 423 93 54
Sant Cristòfol

93 432 34 71
Sant Genís

93 417 03 67
Sant Gervasi

93 417 90 65
Sant Martí Provençals

93 314 17 04
Sant Ramon Nonat

93 440 14 54
Sants

93 331 10 07
Sarrià

93 204 90 58
Sudoest del Besòs

93 278 18 62
Tallers, Gravina, 
Jovellanos i Pl. Castella

93 317 38 39
Taula del Raval

93 442 46 68
Torre Baró

93 276 09 48
Torre Llobeta

93 429 07 06
Travessera de Dalt

93 284 23 42

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

V. Trajana, bloc 10, 1r     
Vil·la Olímpica

93 221 93 93
Xile

Av. Xile, 34, 11-15
Zona Sud Sant Andreu

93 346 72 03
Zona Universitària

93 401 77 43
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PUNTS

El pròxim número de Carrer el podreu 
trobar als punts de distribució el 
proper mes de setembre 

El ninot...
Un dibuix de Editorial

Cartes dels lectors

El risc d’esquivar 
la crítica
En els dies passats hem assistit a un dels primers reptes 
que els governs dʼesquerres hauran dʼassumir: el que 
li han plantejat centenars de persones immigrades 
mobilitzant-se pels seus drets. Paral·lelament sʼhan 
donat dos fets que plantegen un precedent perillós: dʼuna 
banda, lʼintent de desqualifi cació de la reivindicació a 
partir de posar en qüestió la representativitat dels seus 
protagonistes i, de lʼaltra, el desallotjament de la catedral 
per forces policials, fet del que no hi havia precedents 
dʼençà de la democràcia.

El punt clau no és si els i les immigrats estan prou ben 
representats quan clamen pels seus drets, si no la justícia 
de la reclamació que fan. Els arguments que posen lʼèmfasi 
en la representació mesurada en xifres dʼafi liació, com hem 
sentit fer a diversos representants polítics en els darrers dies, 
representen un greuge per a la defensa dels drets de les 
minories. Unes minories que cada dia són més nombroses i 
que clamen per veure reconeguts els drets bàsics.

Els governs dʼesquerres no poden “desactivar la crítica”, 
han dʼassumir les responsabilitats que els pertoquen i 
donar una solució amb caràcter dʼurgència a la situació 
generada. La immigració és avui una característica 
estructural de la nostra societat. Aquesta societat no és 
comprensible sense comptar amb les aportacions de 
milers de persones que abandonen els seus països a la 
recerca de millors oportunitats per a elles i per les famílies 
que han deixat enrera. Són molts els països pobres 
–potser seria més adequat parlar de països empobrits- que 
han fet de la migració i dels diners que envien els i les 
immigrats la major si no lʼúnica font dʼingressos i un dels 
principals motors de la seva economia.

Una segona notícia que sʼha produït aquests dies ens ha 
cridat lʼatenció, i no per ser més discreta que lʼanterior té 
menor importància. La Diputació de Barcelona va presentar 
les dades sobre les situacions de pobresa i exclusió social 
a la província. Entre aquestes dades destaca una tendència 
que ens sembla especialment preocupant: la precarietat i la 
baixa qualitat del treball és tal que “avui en dia la integració 
laboral no garanteix necessàriament evitar les situacions de 
pobresa i exclusió social”. 

Un nou repte pels i les nostres governants i per al 
conjunt de la nostra societat, perquè la lluita que es 
perfila com a més urgent en els propers mesos és 
la que més afecta les condicions de vida als nostres 
barris: és la lluita contra la precarietat.

Ferreres

Agresión a la tercera edad
Santa Lucía, empresa privada de se-
guros, en su apartado de defunciones, 
lleva tres años haciendo unas subidas 
desproporcionadas a los más desfavo-
recidos, que son las personas ancia-
nas con unas pensiones muy bajas.

Este año la subida a estas personas 
ha sido entre en 18 y un 30 por ciento 
de los pagos de la póliza. La empresa 
lo argumenta como una mejora del 
servicio, per esta mejora no justifi ca 
esa subida tan disparatada.

Las organizaciones que se encargan 
de controlar la carestía de la vida deben 
demostrar que estamos en un país con 
derechos, y uno de ellos es el de no ser 
avasallados por las compañías de segu-
ros. Las personas de la tercera edad de-
ben ser protegidas por las administraci-
ones del Gobierno. Algunos de nosotros 
llevamos entre 40 y 45 años asegurados 
en esta compañía. ¿Hay derecho a que 
después de haber cotizado tantos años 
nos veamos obligados a darnos de baja 
por no poder pagar estas subidas tan 
abusivas? Si de verdad tenemos un 
estado de derecho, estos temas y otros 
parecidos los debe llevar la administra-
ción, no se debe comercializar con las 
muertes de las personas.

Y por último, solicitar a la administra-
ción que controle más a las empresas que 
sólo quieren tener benefi cio en cosas tan 
delicadas como son los fallecimientos.

Manuel Rodríguez

Sónar= Contaminació acústica
Volem fer públic que, en plena “cam-
panya contra els sorolls”, lʼAjuntament 
de Barcelona, el CCCB i els organit-
zadors del Sónar pretenen ignorar, un 
any més, que els espais que envolten 
el Macba i el CCCB són espais habi-
tats i pretenen seguir utilitzant-los com 
a decorat del seu festival. No entenem 
com és possible que lʼAjuntament doni 
permís per utilitzar uns espais públics 
per a activitats privades com el Sónar 
que, a més, envaeixen els nostres es-
pais privats (habitatges) amb els soroll 
per sobre de tota normativa (durant 
tres dies, les dotze hores del dia). No 
entenem que el CCCB hi aporti espais 
i diners públics, i sʼatreveixi a qualifi car 
els veïns dʼ”intolerants”, quan la nostra 
posició és dʼindefensió absoluta.

Denunciem que el Sónar no “enri-
queix” en cap “aspecte cultural, econò-
mic o social” els veïns del Raval, tan sols 
bars i terrasses. Els veïns veiem trepitjats 
els nostres drets més elementals, com el 
de la salut. Davant dʼaquest acte de pre-
potència de lʼAjuntament i la Diputació 
de Barcelona, volem expressar la nostra 
indignació en ser novament ignorats com 
a habitants del Raval i tractats com a fi -
gurants de lʼespot Sónar-Barcelona.

Busquin un espi adeqüat per al Só-
nar i allunyin-lo defi nitivament de les 
zones habitades com el Raval. Cultura 
és respecte, no contaminació acústica.

Núria Puertas i 75 fi rmes més
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Les escoles bressol redueixen personal
LʼAjuntament  de Barcelona vol acabar en un any amb 
lʼactual model dʼescola bressol, que atén infants de quatre 
mesos a tres anys, basat en dues educadores per aula, 
tot reduïnt el personal educador a la meitat.

CÉSAR AGUADO LOZANO

Coordinadora dʼAmpas dʼEscoles Bressol

Aquest canvi només pot explicar-
se amb lʼargument de la reducció 
de despeses. Lʼany 2002 les 
educadores van refusar en refe-
rèndum el nou model de reducció 
de personal. LʼAjuntament va obrir 
noves escoles amb només un 
professional i personal voluntari, 
assegurant que les 38 escoles ja 
existents continuarien amb dues 
educadores. Però, unilateralment, 
ara es vol fer extensiu el nou mo-
del a totes les escoles.

Mares, pares, educadores i edu-
cadors coneixen de prop aquesta 
realitat se senten poc respectats 
a més de preocupats per les con-
seqüències. Un infant no és un 
nen per “guardar”. Necessita molt 
temps i atenció per menjar, canvi-
ar-lo de bolquer, posar-lo a dormir. 
Però lʼinfant és també una persona 
amb un caràcter molt definit i amb 
necessitats. Els infants també ne-
cessiten temps per reforçar la seva 
personalitat. Els pedagogs infantils 
reconeixen el temps com un valor 
educatiu fonamental.

Lʼinfant necessita un entorn 
educatiu i equilibrat. Amb dues 
educadores per cadascuna de les 
cinc aules, el nen només passa 
per dues persones (de 8 a 14 ho-
res una, i de 11.30 a 17.30 lʼaltra), 
contractades per lʼAjuntament en 
igualtat de condicions, amb les fa-
mílies dins del projecte pedagògic. 
Les dues educadores compartei-
xen la mateixa responsabilitat en 
lʼatenció als infants i en el projecte 
pedagògic. Tenen el temps que 
necessiten els infants.

La retallada ens deixaria una 
sola educadora com adult de refe-
rència pels infants. Treballaria de 
9-13 i de 15-17 hores. Què passa 
de 8 a 9? Els infants estarien amb 
una altra educadora de suport 
i una auxiliar (tots junts en una 
sola aula). I a lʼhora de menjar? 
Estarien amb una educadora més 
una auxiliar. Són dues persones, 
però lʼauxiliar no comparteix res-
ponsabilitats per tenir: a) jornada 
reduïda (sense temps pel projecte 
pedagògic), b) tenir contracte 
precari (moltes deixen la feina a 
mig curs, seʼls arriba a pagar 320 
euros al mes).

Demanem a infants molt petits 
que vegin una auxiliar i una altra 
educadora de 8 a 9, a la seva 
educadora a partir de les 9, i a una 
altra auxiliar pel dinar. Si la seva 
educadora té baixa, lʼinfant petit 
ja no sap qui el cuida. Tampoc hi 
hauria temps pel projecte pedagò-
gic amb les famílies.

Les Associacions de Mares i 
Pares dʼAlumnes hem presentat 
denúncia al Defensor del Menor, 
demanant que lʼAjuntament faci 

públics els estudis pedagògics 
que donin dades de com afecta 
el canvi als nostres infants. De-
fensem un dels pocs models de 
servei social avançat que queden 
a Catalunya. Sóm més dʼun 70% 
de les Ampas a Nou Barris i Sants 
(afectades pel canvi aquest se-
tembre), i més del 50% de totes 
les de Barcelona. Les educado-
res han denunciat per via judicial 
lʼAjuntament per incompliment de 
contracte i demanant unes condi-

cions de treball necessàries per 
lʼeducació dels infants. Són 110 
educadores de 25 escoles, podem 
dir que un 50% de les afectades.

Hi ha hagut una gran demanda 
dʼescoles, sense resposta de la 
Generalitat (CIU) i amb la dis-
sortada LOCE (PP) que va des-
regular lʼeducació de 0 a 3 anys. 
Qualsevol pot obrir una escola on 
vulgui.

Per les administracions la qües-
tió clau són els diners: el fals dile-
ma qualitat/quantitat (obrir escoles 
reduïnt personal). I és fals perquè 
mai acceptaríem que per obrir més 
escoles de primària sʼhagués de 
reduïr personal en altres escoles.

I és que lʼautèntica qüestio és 
debatre els estàndards que ne-
cessiten els infants. Lʼeducació de 
0 a 3 anys és lʼúnica que no té de-
finit cap estàndard. En raó a quin 
estudi pedagògic es redueixen 
educadores?

La Xarxa Territorial dʼEscoles 
Bressol de Catalunya ha fet un 
manifest per dir prou a totes les 
arbitrarietats en educació infantil, 
demanant un debat al curs 2004-
05 sobre els estàndards mínims 
(reducció nens/aula, dues edu-
cadores corresponsables, etc.); 
estabilitat laboral per a les educa-
dores; recursos necessaris des de 
la Generalitat i inspeccions per a 
totes les escoles.

ESCOLA BRESSOL ESQUIROL
El dinar, moment de socialització, atenció individual i aprenentatge. 

La lluita dels 
immigrants
escalfa lʼestiu

JORDI SECALL
La matinada del 6 de juny la policia va entrar a la catedral per primer cop des que hi ha democràcia.

JORDI SECALL
Amb permís del cardenal, el Govern va desallotjar mil immigrants.

MARC ANDREU

Si fa tres anys, després dʼun 
hivern marcat per les tancades 
dʼimmigrants a les esglésies de 
Barcelona, lʼestiu es va escalfar 
quan, en ple agost, la policia va 
perseguir els immigrants acam-
pats a les places de Catalunya i 
André Malraux, ara la temperatura 
ha pujat pel desallotjament polici-
al que la Delegació del Govern, 
amb el consentiment del cardenal 
Ricard Maria Carles, va ordenar 
la matinada del 6 de juny contra 
uns 1.500 treballadors estrangers 
tancats des del vespre anterior a la 
catedral en demanda dʼuna regula-
rització sense condicions. Uns 300 
immigrants més, tancats a lʼesglé-
sia del Pi, van sortir per voluntat 
pròpia tal i com havien pactat.

La intenció dʼalguns dels immi-
grants protagonistes de la tancada 
dʼiniciar una vaga de fam el 4 de 
juliol pot fer pujar encara més la 
tensió social i política. Aquesta 
està marcada per les acusacions 
de manipulació i poca representati-
vitat entre Enrique Mosquera i Nor-
ma Falconi, líders de lʼAssemblea 
per la Regularització sense Condi-
cions (hereva del col·lectiu Papers 
per Tothom i amb presència de la 
CGT), i CCOO i UGT (contraris a 
una protesta que creuen contra-
produent mentre el nou Govern 
prepara la reforma de la normativa 
dʼestrangeria); per les diferències 
entre les postures de lʼArquebis-
bat, Càritas i entitats cristianes de 
base, i pel foc creuat dʼhipocresia 
entre el PP i els partits dʼesquerres 
que donen suport als governs de 

Barcelona, Catalunya i Espanya en 
comparar els posicionaments polí-
tics actuals amb els del 2001.

Enmig de tot, una trentena de 
col·lectius del món veïnal, immi-
grant i cristià encapçalats per la 
Favb, SOS Racisme i Justícia i Pau 
han fet un manifest pel reconeixe-
ment dels drets als immigrants i 
han organitzat lʼ1 de juliol un acte 
en el que intervindran lʼexfiscal an-
ticorrupció Carlos Jiménez Villare-
jo, el periodista Eugeni Madueño 
i la immigrant equatoriana Cecília. 
El seu testimoni vol deixar clar 
que per sobre de manipulacions i 
polèmiques, un milió de persones 
en situació irregular a tot lʼEstat pa-
teixen una realitat molt dura.

El Govern va reprimir el 6 de juny una tancada a la catedral 
de 1.500 immigrants que exigien la seva regularització. En-
mig dʼuna polèmica política i entre els que demanen ʻpapers 
per tothom  ̓i els sindicats, la Favb, SOS Racisme i Justícia i 
Pau exigeixen el reconeixement dels drets dels immigrants, 
alguns dels quals volen fer una vaga de fam al juliol.
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El Parlament de Catalunya 
aprovarà abans que fina-
litzi lʼany la Llei catalana 
dʼhoraris comercials, amb 
lʼobjectiu de preservar 
lʼespecificitat del teixit 
comercial català. El nos-
tre model de comerç topa 
frontalment amb la libe-
ralització total que volia 
imposar el PP, però el nou 
govern espanyol ja ha 
anunciat que la regulació 
serà estricta, i a més, té 
previst fer seves les limita-
cions del model català. 

GEMMA AGUILERA

Assegurar un model de ciutat, de 
poble, de barri i de carrer, en què 
el comerç de proximitat sigui una 
part important dels seus signes 
dʼidentitat, i que alhora garanteixi 
al ciutadà una oferta comercial 
moderna, eficaç i competitiva. 
Aquesta fórmula és el reflex del 
teixit comercial català de tota la 
vida, el mateix que des de fa uns 
anys es troba ofegat per la impres-
sionant oferta de grans superfícies 
comercials al bell mig de la ciutat 
o als seus voltants. Obren dotze 
hores diàries sense descans i 
reclamen poder obrir també un 
grapat de dies festius, un ritme 
del tot insostenible que ataca la 
qualitat i la dignitat del treball dels 
botiguers de la ciutat. Ja sʼha fet 
massa evident que el model de 
comerç de ciutat o de barri ha re-
culat a passos de gegant.

Protecció per al petit comerç

Davant dʼaquesta situació, la 
Generalitat ha aprovat lʼavantpro-
jecte de Llei catalana dʼhoraris 
comercials, que estableix que els 
comerços només podran obrir un 
màxim de 72 hores setmanals, 
12 hores diàries i 8 festius lʼany, i 
preveu sancions que van des dels 
60.000 fins als 600.000 euros en 
cas dʼincompliment. El projecte, 
que serà presentat al Parlament 

per a la seva tramitació, especi-
fica també que els establiments 
comercials no podran obrir entre 
les deu de la nit i les set del matí, 
i hauran de tancar els dies 25 de 
desembre, 1 de gener i 1 de maig, 
i els dies 24 i 31 de desembre hau-
ran de tancar com a molt tard a les 
vuit del vespre. Lʼobjectiu del nou 
marc regulador és ben clar: reduir 
lʼimpacte negatiu que un excés de 
jornades festives pot acabar tenint 
en les botigues petites i mitjanes, 
que perden terreny en aquests 
casos davant de les grans superfí-
cies. En aquest sentit, cal recordar 
que lʼanterior govern de la Gene-
ralitat (CiU) ja va interposar un 
recurs dʼinconstitucionalitat contra 
el reial decret del govern del PP 
que imposava la liberalització dels 
horaris comercials el 2005.

Referint-se a aquesta nova Llei, 
el conseller de Comerç, Turisme i 
Consum, Pere Esteve, assegura 
que “és una acció equilibrada, mo-
derna, competitiva, i gens conser-
vadora ni proteccionista. Respon 
a una demanda social àmplia que 
hem detectat després de consultar 

a trenta-una organitzacions repre-
sentatives”.

La Llei catalana tindrà algunes 
excepcions, de manera que la 
restricció dʼhoraris i festius per 
atendre el consumidor no sʼapli-
carà a tots els comerços. Pastis-
series, forns, comerços de menjar 
preparat, quioscos, floristeries, 
farmàcies, estacions i mitjans de 
transport terrestre, marítim i aeri, 
a més de gasolineres, quedaran 
al marge dʼaquesta regulació. De 
la mateixa manera, la nova Llei 
tampoc sʼaplicarà als comerços 
ubicats a zones turístiques, ni als 
emplaçats a lʼentorn immediat de 
mercats ambulants o aquells amb 
una superfície de venda inferior a 
120 metres quadrats que no formin 
part de cadenes de distribució.

Catalunya, la primera a regular

Amb aquesta regulació, Catalunya 
es converteix en el territori de lʼes-
tat espanyol on la llei autoritza a 
obrir menys dies festius lʼany. Per 
fer-se una idea de les diferènci-
es, Madrid permet obrir fins a 21 

festius anuals. Però ben aviat la 
situació a tot lʼestat podria equi-
librar-se. Lʼexecutiu de José Luís 
Rodríguez Zapatero ha assegurat 
que la llei de liberalització total del 
PP quedarà derogada, i té previst 
fer seves les limitacions del model 
català, passant doncs, dels 12 
festius actuals als 8, i dʼun còm-
put setmanal de 90 hores a les 
72 hores que imposarà el govern 
català. De fer-se efectiva aquesta 
actuació, lʼEstat espanyol se su-
marà a la decisió dʼaltres països 
europeus de restringir els festius 
comercials.

Per als impulsors de la Llei 
catalana dʼhoraris comercials, 
aquestes restriccions aporten 
lʼequilibri necessari per garantir, 
de manera equitativa, els inte-
ressos dels consumidors, dels 
comerciants i dels treballadors del 
sector. La notícia ha estat ben re-
buda pel petit i mitjà comerç, però 
les grans superfícies ja sʼhi han 
mostrat contràries. La patronal 
de les Grans Superfícies, Anged, 
denuncia que una regulació més 
estricta paralitza les inversions 
i fa perillar la creació de 20.000 
llocs de treball, i amenaça que si 
el Parlament aprova la Llei en els 
termes actuals, presentarà un re-
curs al Tribunal Constitucional.

Però al marge de la nova Llei, 
també es posaran en marxa altres 
mesures per protegir el petit i mitjà 
comerç. La Generalitat té previst 
aprovar una moratòria temporal 
per impedir que els ajuntaments 
amb més demanda per part de 
les grans cadenes, i que ja hagin 
esgotat el creixement previst pel 
pla dʼequipaments 2001-2004, 
atorguin llicències en els prop-
ers 18 mesos per a lʼobertura de 
grans superfícies comercials i de 
mitjans establiments alimentaris a 
Catalunya.

Els horaris comercials,
una lluita desigual

DANI CODINA
Botiga tradicional al carrer de lʼEspatler, al barri del Raval. 

Barcelona, tot i trobar-se envoltada de 9 grans 
centres comercials, manté encara viu el caliu de 
barri pel que fa als hàbits de consum dels barce-
lonins. Ho diu lʼAtles Comercial de Barcelona de 
2003, que apunta que el 90% dels barcelonins van 
comprar lʼalimentació en comerços de proximitat, 
i el 74% van fer les compres en general en esta-
bliments del barri. També destaca que a la ciutat, 
el comerç té una presència i una utilització més 
rellevant que les grans superfícies -9 en total-, i 
la tendència és que el comerç de proximitat, que 
a Barcelona compta amb 58.000 establiments, es 

consolidi cada vegada més. El comerç a Barce-
lona representa el 14% del PIB i un 20% del total 
dels afiliats a la Seguretat Social del sector ser-
veis. La majoria dels afiliats pertanyen al comerç 
minorista, i cada comerç ocupa una mitjana de 
2,8 persones. Tot i aquesta “bona salut”, el cert 
és que els principals carrers de la ciutat acaben 
sent comercialment monotemàtics. Firmes com 
Zara, Berska o Pull& Bear, del mateix propietari, 
són els autèntics amos del Portal de lʼÀngel, Pelai 
o la Rambla de Catalunya. Aquí no queda espai 
per al botiguer.

Cara i creu de Barcelona

En5 paraules

Ara, un rectangle

L’Ajuntament ha llançat una 
nova proposta per a la plaça 
de les Glòries que intenta 
resoldre els problemes de 
circulació i l’impacte negatiu 
que té als barris limítrofs. No 
és una proposta acabada, ja 
que “encara s’estan estudiant 
les connexions amb Diagonal 
i Meridiana”. Per què tanta 
pressa per donar a conèixer 
projectes inacabats? Els 
barris afectats s’assabenten 
de la proposta per la premsa. 
Les AVV de l’entorn estan 
a l’espera de més precisió i 
contemplen la notícia amb un 
cert escepticisme. Els projectes 
se succeeixen i la participació 
deixa molt que desitjar.

Nens al carrer

Més de mil nens són al carrer 
a Catalunya sense ser acollits i 
tutel·lats com obliga la llei. La 
Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya va 
fer públiques les xifres i va 
denunciar la falta de centres 
d’acollida. A Barcelona 
es concentren un número 
important d’ells. La major part 
dels menors són estrangers. 
En el segon semestre de l’any 
2003, les acollides temporals 
es van paralitzar per manca de 
pressupost.

Vaga d’autobusos

El passat 31 de març 
va aparèixer penjat un 
conductor d’autobusos que 
havia estat acomiadat el 
dia anterior per quedar-
se l’import d’un bitllet. Ell 
sempre ho va negar. Els seus 
companys van convocar una 
vaga que va coincidir amb 
la inauguració del Fòrum. 
Exigien la reconversió de la 
carta d’acomiadament en un 
expedient nul i la dimissió 
de Xavier Casas. La Favb 
es va solidaritzar amb la 
família del treballador i amb 
les seves reivindicacions i va 
assenyalar que “les mesures 
que es prenguin per millorar 
el transport no es tradueixin 
en un augment de la pressió 
sobre els i les conductores”.

Helicòpters Tigre

Justícia i Pau i altres entitats 
han escrit cartes al Govern 
tripartit perquè retiri la 
candidatura de Catalunya 
per albergar la fàbrica 
d’helicòpters de combat 
Tigre. L’empresa d’armament 
EADS, mitjançant la seva 
filial Eurocopter, va vendre 
al Govern del Partit Popular 
24 unitats per a l’exèrcit 
espanyol, que en va pagar 
11.354 milions d’euros. 
Sorprèn aquesta iniciativa 
quan el Govern català recolza 
un Fòrum 2004 que, diuen, 
aposta per la pau. 
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El fracaso de las cárceles
La situación que atraviesa el sistema penitenciario 
catalán es cada vez más preocupante. Los aconteci-
mientos vividos el pasado 30 de abril en Quatre Camins 
han vuelto a abrir el debate sobre las malas condiciones 
de los centros penitenciarios en Catalunya. La enor-
me masificación, la falta de profesionales y el fracaso 
resocializador del actual sistema son algunos de los 
principales problemas según el Observatori del Sistema 
Penal i dels Drets Humans  (OSPDH) de la Universitat 
de Barcelona. Ante este panorama la necesidad de dar 
un giro social a la política penitenciaria es acuciante.

SERGIO PORCEL

El preocupante estado en el que 
se encuentran las prisiones catala-
nas no es un problema nuevo. Las 
competencias en política peniten-
ciaria y en administración de cár-
celes han resultado un hueso duro 
de roer para la Generalitat desde 
su adquisición en 1988. Desde 
entonces, las actuaciones en el 
ámbito penitenciario durante los 
diversos gobiernos de CiU, más 
preocupados en asumir el traspa-
so de competencias que en llevar 
a cabo acciones concretas, resul-
taron estériles. En mayo de 2002 
se produjo el primer motín grave 
desde que la Generalitat adquirió 
las competencias penitenciarias: 
era la señal de que la situación 
comenzaba a ser insostenible. 
Al igual que el motín ocurrido el 
pasado mes de abril, éste también 
tuvo lugar en Quatre Camins, don-
de más de doscientos presos se 
encaramaron a los tejados recla-
mando un sueldo por los trabajos 
que desempeñaban en la prisión, 
además de otras mejoras en sus 
condiciones de vida. Pero, lejos de 

atender las peticiones de los reclu-
sos, la reacción política del ejecu-
tivo catalán se tradujo únicamente 
en la elaboración de proyectos 
para crear nuevas cárceles.

Hoy la situación para los pre-
sos continúa sin mejorar y la alar-
ma volvió a sonar el pasado mes 
de abril en La Roca del Vallès. 
En esta ocasión los presos agre-
dieron al director de la prisión, 
Manuel Tellón, al que consideran 
responsable de los estrictos regis-
tros a los que se ven sometidas 
las mujeres de algunos de los 
presos. Según las declaraciones 
realizadas por uno de los presos 
al diario El Periódico, los funcio-
narios las obligan a desnudarse 
antes y después de los vis-a-vis. 
Por otro lado, los diez directores 
de los centros catalanes, en una 
reunión mantenida días después 
del motín, adujeron que tales me-
didas iban encaminadas a reducir 
el tráfico de droga en el centro. En 
cualquier caso, es inevitable pen-

sar que hay algo que va mal, y que 
el actual gobierno tripartito se en-
cuentra ante un gran reto: mejorar 
el estado de las cárceles.

La dificultad de investigar

A principios de año el OSPDH 
publicó un informe sobre las condi-
ciones de vida en los centros peni-
tenciarios de Catalunya, donde se 
reflejaba la pésima situación en la 
que se encontraban los reclusos 
en territorio catalán durante el año 
2003. La elaboración de este estu-
dio no fue nada fácil. Según Josep 
García-Borés, profesor titular de 
Psicología Social de la Universi-
tat de Barcelona y miembro del 
OSPDH,  “el gobierno de CiU obs-
taculizó la investigación en todo 
momento. Con la excusa de que 
la Administración tiene sus propios 
mecanismos de análisis, nos fue 
negado el acceso a las prisiones 
a pesar de contar con el apoyo de 
los grupos parlamentarios de ERC, 
ICV y PSC”. Pero, tras las pertinen-
tes modificaciones en la metodolo-
gía prevista, finalmente el estudio 
pudo ser realizado y publicado.

Algunos de los aspectos que 
más destacan del informe son: la 
imposición de la disciplina por en-
cima del tratamiento, la desadap-
tación social que sufre el preso, la 
existencia de discriminaciones por 
razones de raza y sexo, la falta de 
puestos de trabajo en los centros, 
la violencia y vulneración de los 
derechos fundamentales, el dete-
rioro de la salud física y psíquica 
de los presos, etc… Pero, entre 
todas estas problemáticas, la que 
más inquieta es la enorme masi-
ficación de los centros peniten-
ciarios. Las prisiones catalanas, 
con una capacidad aproximada 
para 6.000 reclusos, alojan ac-

tualmente casi 8.000. De esta ma-
nera la superpoblación teórica se 
encuentra en casi 2.000 presos, 
distribuidos desigualmente por los 
diferentes centros. La Modelo es 
la penitenciaría más perjudicada 
en este sentido. Después de un 
siglo de funcionamiento y en me-
dio de un importante debate sobre 
su futuro, la mítica cárcel barcelo-
nesa soporta una superpoblación 
de unos 1.200 presos, cuando su 
capacidad es de 800. Este hecho 
hace imposible el cumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad 
para presos que se recogen en 
la LOGP (Ley Orgánica General 
Penitenciaria). El principio de 
celda individual no se cumple y, 
además, los medios materiales y 
humanos son insuficientes para el 
desarrollo de la finalidad educado-
ra de la prisión.

Nuevas expectativas

El futuro no es muy halagüeño por 
lo que respecta al aumento del 
número de presos. Según los cál-
culos de la Conselleria de Justícia, 

los 8.000 presos actuales pasarán 
a ser entre 10.000 y 11.000 en 
el año 2010. Una de las razones 
que exponía Josep María Vallès, 
Conseller de Justícia, en cuanto al 
incesante crecimiento de presos, 
es el aumento del rigor penal. La 
severa modificación del código 
penal introducida por el gobierno 
socialista en 1995, junto al desa-
rrollo, por parte del gobierno de 
Aznar de una serie de leyes que  

amplían la calificación de delitos 
y la penalidad, hacen muy difícil 
frenar este crecimiento. Pero ade-
más, existen razones intrínsecas 
al mismo sistema penitenciario. 
Las dificultades que tiene el preso 
para encontrar trabajo al acabar 
la condena o el desamparo que 
sufren en muchas ocasiones las 
familias de los presos, conducen 
a los sectores sociales más desfa-
vorecidos a una vida precaria en la 
que el delito es una de las formas 
de subsistencia. Recurriendo a los 
planteamientos del filósofo y críti-
co social francés, Michel Foucault, 
“la prisión es un fracaso, no dismi-
nuye la tasa de criminalidad, sino 
que la aumenta”.

Ante el nuevo escenario que se 
presenta con el incremento de po-
blación penitenciaria previsible y el 
consecuente agravamiento de las 
condiciones penitenciarias, Josep 

Garcia-Borés afirma que “ahora 
debemos estar a la expectativa. 
Primero, en lo que se respecta 
a la política ejecutiva que llevará 
a cabo el nuevo gobierno de la 
Generalitat, y ver si abandona o 
no el estilo opaco, estático y auto-
exculpatorio del anterior gobierno. 
Y también respecto a la política 
criminal del nuevo gobierno del 
Estado, y esperar a ver si da un 
giro progresista o bien continúa 
con la escalada prohibicionista 
y punitiva que empezó el mismo 
PSOE y que agravaron obstinada-
mente los gobiernos del PP.”

De momento, el Conseller de 
Justícia ha anunciado la creación 
de seis nuevos centros penitencia-
rios de los cuales cuatro se ubica-
rán en cada una de las provincias 
catalanas y los dos restantes se si-
tuarán en el área metropolitana de 
Barcelona. La intención es crear 
centros pequeños con capacidad 
para unos 700 reclusos y que se 
ajusten mejor al medio, para aban-
donar así el concepto de macro-
cárcel mantenido por el anterior 
gobierno. Pero los problemas para 
la Generalitat no cesan, y el pro-
yecto para construir la prisión en 
la comarca del Bages cuenta con 
la firme oposición de la plataforma 
“No a la Presó”, que se resiste a 
la instalación de la cárcel en las 
Torres del Bages. Por otro lado, 
la Conselleria de Justicía también 
prevé el refuerzo del personal de 
prisiones. Y por lo que respecta a 
la Modelo, será sustituida por otro 
centro, mientras que las actuales 
instalaciones serán transformadas 
en un centro abierto donde los 
internos sólo acudirán a dormir. 
Ahora, habrá que esperar cómo 
resulta la implementación de estas 
medidas y ver si el gobierno cata-
lán consigue enmendar una situa-
ción que es realmente alarmante.

DANI CODINA
La Modelo de Barcelona tiene una superpoblación de 1.200 presos, cuando su capacidad es de 800.

Las prisiones 
catalanas alojan
casi 8.000 presos 
cuando su capacidad 
es de 6.000

A los problemas que 
arrastra el propio 
sistema penitenciario 
se ha de sumar el 
aumento del número 
de presos debido al 
mayor rigor penal

ZETA

És urgent abordar el Pla de Presons. Un Pla que ens exigeix ser 
solidaris. Si part de la població reclusa és barcelonina, és lògic 
que a la nostra ciutat sʼubiqui una presó. Per què es trasllada Wad 
Ras, quan ningú la rebutja i pot rehabilitar-se? Per què no es distri-
bueixen a la ciutat residències, pisos o petits centres que acullin la 
població reclusa en règim obert? Dʼaltra banda, el sòl guanyat per 
a la ciutat amb la desaparició de la presó Model no pot suposar la 
pèrdua de sòl qualificat dʼequipaments o zona verda per construir 
oficines i hotels. El Pla ha de cobrir les necessitats dʼequipaments 
dels barris, especialment de lʼEsquerra de lʼEixample. 

Cal un pla de presons
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Veïns de quatre municipis exigeixen una política 
global per als grans projectes urbanístics
A Barcelona, Hospitalet, 
Sant Just Desvern i Es-
plugues, i en una ma-
teixa franja del territori, 
coincideixen una sèrie de 
projectes urbanístics que 
preocupen el teixit associ-
atiu veïnal.

ANDRÉS NAYA

Les requalifi cacions de sòl, im-
portants i polèmiques, suposaran 
la construcció de més de 500.000 
metres quadrats on es projecten 
uns 5.000 habitatges. Tot això, 
amb edifi cis que arribaran als 100 
metres dʼalçada al municipi dʼEs-
plugues i 17 plantes a Can Rigalt. 
Les AVV afectades consideren 
que lʼimpacte global de lʼactuació 
serà molt negatiu i es coordinaran 
en una plataforma.

El territori

Els projectes estan situats a la 
zona anomenada Diagonal-Po-
nent: a les dues bandes de la 
Diagonal i una franja que baixa 
de la muntanya de Sant Pere 
Màrtir, limitant amb els municipis 
de Sant Just Desvern, Esplu-
gues, Hospitalet de Llobregat i, 
a Barcelona, el districte de Les 
Corts. En aquest espai és on 
sʼagrupen una sèrie dʼactuacions 

que, sumades, constitueixen 
un macro-projecte urbanístic de 
grans dimensions. Actuacions i 
projectes que es tramiten de ma-
nera independent a cada municipi  
sense entendre ni debatre que 
tenen un impacte global important 
que, dʼaquesta manera, queda 
ocult.

Creació dʼuna Plataforma

Aquestes actuacions han unit 16 
entitats, deu de les quals associa-
cions de veïns i veïnes. També les 
federacions dʼAVV de lʼHospitalet i 
Barcelona. Aquestes entitats, que 

pertanyen als municipis afectats, 
sʼhan constituït en la Plataforma 
Diagonal-Ponent per tal de coor-
dinar la lluita contra els projectes 
urbanístics i els ajuntaments que 
els autoritzin.

Si observem en el plànol ad-
junt, podem veure que sʼestà 
construint veritablement una gran 

muralla de ciment. Segons afi rma 
el manifest signat per totes les en-
titats, “aquesta actuació va contra 
lʼesperit i la lletra del nostre orde-
nament urbanístic”.

Les entitats exigeixen una 
planifi cació conjunta que pugui 
valorar lʼimpacte global. Lʼalcalde 
de lʼHospitalet, Celestino Corbac-
ho, no ho vol entendre i diu que 
“els ajuntaments són autònoms”. 
Ningú no ho posa en qüestió, però 
és imprescindible que els ajunta-
ments, des de la seva autonomia, 
facin una valoració conjunta de 
totes les actuacions. Lʼenvergadu-
ra del projecte així ho recomana. 
Apostar per una densifi cació im-
plicarà un agreujament de la mo-
bilitat a tota la zona i no garanteix 
els serveis necessaris, ja que no 
existeix un pla dʼequipaments que 
cobreixi les necessitats existents i 
les que es generin.

El passat dia 10 de juny un cen-
tenar de persones en representa-
ció de les entitats que formen la 
Plataforma es van reunir a Can 
Rigalt. Es va acordar sol·licitar a la 
Generalitat una moratòria de tots 
els plans fi ns que estigui aprovat 
el nou Pla Territorial. Un Pla que 
ha de ser participat i consensuat 
amb els municipis i que ha dʼas-
sentar els criteris que han de 
presidir la planifi cació urbanística 
intermunicipal. També es va acor-
dar reclamar la reunió sol·licitada 
al conseller Joaquim Nadal fa més 
de tres setmanes.

●	Vall agrícola de Sant Just Desvern: 1.368 habitatges en sòl 
que estava qualifi cat com agrícola.
●	Paratge de Finestrelles a Esplugues: 709 habitatges, gran 
centre comercial i 90.000 metres quadrats dʼofi cines. En total, 
235.000 metres quadrats de sostre nou quan el Pla Comarcal 
només permetia 30.000. Promotora: Fecsa i Cauval.
●	Parc Metropolità de Can Rigalt a lʼHospitalet: 1.000 habitat-
ges, 350 en terrenys propietat del Barça.
●	Porta Nord de lʼHospitalet: 800 habitatges (al costat de lʼavin-
guda de Collblanc).
●	Camí de Torre Melina a Barcelona: 230 habitatges.
●	Can Rigalt (Barcelona): (Projecte aprovat) Edifi ci de la Socie-
tat General de les Aigües: 4.500 metres quadrats dʼofi cines. 
●	 Can Rigalt (Barcelona): (Projecte aprovat i presentat pel 
RACC). 10.000 metres quadrats per a ofi cines i un pàrquing. Solar 
qualifi cat com a equipament esportiu.

Els projectes
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Apostar per una 
densifi cació 
implicarà un 
agreujament de la 
mobilitat a la zona 
i no garanteix els 
serveis necessaris

La polèmica del 10HJ

En resposta a les al·lusions dirigides cap al Patronat 
Municipal de lʼHabitatge (PMH) a lʼarticle signat per 
lʼarquitecte Ferran Navarro (La Veu del Carrer nº83), 
voldríem aclarir que les seves afi rmacions sobre la 
venda del patrimoni del Patronat al llarg dels últims 
anys no sʼajusten a la realitat dʼavui ni amb els objec-
tius que aquesta institució defen-
sa, que se centren en incrementar 
el parc dʼhabitatges de lloguer i, 
per tant, quan legalment és possi-
ble, impedir la venda dʼhabitatges 
de protecció.

Actualment el PMH adminis-
tra més de 3.674 habitatges de 
lloguer (2.764 de patrimoni propi 
i 920 dʼaliè) que properament 
sʼaniran augmentant amb la incor-
poració de les noves promocions 
del 10hj i dels apartaments amb 
serveis per a gent gran, incremen-
tant en gairebé més dʼun miler el 
parc públic municipal de lloguer a 
la ciutat. Així mateix considerem 
que la construcció de les primeres 
promocions de les Vores adreça-
des a joves lʼany 96 va suposar 
un punt dʼinfl exió a la institució. A 
mesura que hem anat augmentant 
el nombre dʼhabitatges en aquest règim, paral·lelament 
hem introduït a les noves promocions de propietat les 
fórmules de tempteig i retracte i de carta de gràcia per 
tal que lʼhabitatge protegit mai perdi la seva condició ni 
es pugui especular amb ell.

Eugeni Forradellas i Bombardó
President del Patronat Municipal de lʼHabitatge

Eugeni, sembla que  la meva afi rmació respecte la ven-
da dʼhabitatges per part del Patronat Municipal de lʼHa-
bitatge (PMH) durant els darrers anys no la consideres 
ajustada a la realitat dʼavui ni amb lʼactual objectiu del 
PMH. Crec que cal aclarir dos aspectes del meu escrit:

1) Lʼal·lusió al Patronat està feta en un context de 
refl exió sobre la política municipal 
dʼhabitatge, refl exió que espero 
que algun dia es pugui abordar 
globalment -política urbanística i 
fi scalitat, habitatges desocupats, 
compensacions de les actuacions 
riques, foment del lloguer, de la re-
habilitació, etc.- i no quedi limitada a 
la suma dʼactuacions individuals.

2) Jo em referia al PHM que el 
primer ajuntament democràtic va 
heretar del franquisme, del qual 
el llibre que recentment ha publi-
cat el Patronat fa un bon resum. 
Em referia al moment en què el 
Patronat va decidir no seguir ad-
ministrant una bona part dʼaquells 
70.000 habitatges construïts... 
“perquè creen molts problemes”. 
Ho recordes?

I fi nalment, no creus que val-
dria la pena tornar a llegir el meu 

escrit amb una actitud creativa? Cal emmarcar les 
noves construccions dʼhabitatge en una política glo-
bal que tingui un sol objectiu: lʼhabitatge no pot ser un 
fons dʼinversió si volem assolir una ciutat més justa i 
equilibrada. Cordialment,

Ferran Navarro Acebes
Arquitecte
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Un reportatge de

Maria Ortega

Aquest any es commemora el 30è aniversari 

de la mort de Salvador Puig Antich. El jove 

anarquista va ser un dels últims executats

del franquisme

Puig Antich 30 anys després 

El primer dʼe març de 1974, Salva-
dor Puig Antich esperava la mort 
a la seva cel·la. Aquella nit el 
ministre dʼinformació, Pío Caba-
nillas, havia fet públic lʼenterado 
a la seva pena de mort. Amb 
aquest gest Franco es donava per 
assabentat de la sentència, i els 
advocats disposaven  de 12 hores 
per fer els últims esforços i salvar 
la vida del seu client. 

Puig Antich tenia 25 anys i 
estava acusat dʼhaver participat 
en lʼatracament dʼun banc i de la 
mort del policia Francisco Anguas. 
Aquests delictes havien estat 
jutjats per un tribunal militar, amb 
una petició fiscal de dues penes 
de mort. El veredicte final va ser 
de 30 anys de presó per lʼatraca-
ment i pena de mort per lʼassassi-
nat, a més de lʼobligació de pagar 
un milió de pessetes dʼindemnitza-
ció a la família del policia.

 El 2 de març, Salvador Puig 
Antich era executat al garrot vil a 
la presó Model de Barcelona. Tot 

el desplegament muntat al Col·legi 
dʼAdvocats i la insistència de la 
família van resultar inútils davant 
la inflexibilitat del règim franquis-
ta. Tot i així Salvador va esperar 
fins a lʼúltim moment que arribés 
lʼindult. El desig que un Franco, 
ja envellit, tingués clemència del 
jove i cedís davant les peticions 
populars va acompanyar Puig An-
tich durant els últims moments. “A 
veure si el vell es recorda de mi”, 
comentava durant les darreres 
hores dʼespera. Però lʼindult no 
va arribar mai. Ja poc després 
de la detenció sʼhavia pogut fer 
la predicció més pessimista, quan 
ETA assassinava Carrero Blanco, 
i deixava al règim amb set de ven-
jança. El mateix Salvador havia 
comentat “ETA mʼha matat”.

Puig Antich era membre del 
Movimiento Ibérico de Libera-
ción (MIL), formació de caràcter 
anarquista en el marc de la qual 
va realitzar els delictes dels quals 
se lʼacusava. La fita ideològica 
del MIL era ajudar a millorar les 
condicions de vida de la classe 

obrera. Per això realitzaven atra-
caments amb el doble objectiu 
de millorar la seva pròpia infra-
estructura i col·laborar amb el 
proletariat.

El record de Puig Antich
En relació a lʼexecució de Puig 
Antich el diari El Caso va publicar: 
“la tranquilidad e indiferencia pú-
blicas a este respeto fueron abso-
lutas”. No obstant això cada 2 de 
març des de 1974, els mitjans de 
comunicació ens han recordat la 
mort de Salvador Puig Antich. Ja 
Els Joglars li van dedicar una obra 
de teatre titulada La Torna, que va 
ser censurada. El títol de lʼobra fa 
referència al paper que va jugar 
Heins Chez en lʼexecució de Puig 
Antich. Chez va ser víctima de la 
pena de mort, acusat dʼhaver ma-
tat un policia. Els Joglars lʼanome-
nen la torna, en referència a allò 
que sʼafegeix a una mercaderia 
quan no acaba de fer el pes. Amb 
aquesta interpretació indueixen a 
pensar que el règim va executar 
Heinz Chez el mateix dia que Puig 
Antich per desvincular la seva 
mort de la lluita política.

Tot i el rebuig del MIL als mi-
tes i als herois, la figura de Puig 
Antich ha esdevingut un símbol 
de la lluita antifranquista. Quan 
es va complir el vintè aniversari 
de la seva execució, lʼAteneu 
Enciclopèdic Popular va publicar 
un recull de poemes que diverses 
persones havien dedicat a Salva-
dor Puig Antich. Entre els autors 
hi ha noms coneguts, però també 
hi ha nombroses persones anòni-
mes, que van voler enviar els seus 
poemes a la família de lʼexecutat. 

Sens dubte, les dues composi-
cions que han tingut més ressò 
són I si canto trist de Lluís Llach i 
Margalida de Joan Isaac. Aquesta 
última va dedicada a Margalida 
Bover, la companya de Puig An-
tich durant la darrera època de la 
seva vida. Isaac es dirigeix a Mar-
galida, i la insta a pensar que la 
mort de Salvador no serà oblida-
da: “I potser no sabràs que el seu 
cos sovint ens creix a les venes en 
llegir el seu gest, escrit en parets 

que ploren la història”.
Ja són 30 els anys sense Puig 

Antich, i tot i així el record de la 
seva precipitada mort es manté. 
El proper mes de novembre, el di-
rector Manuel Huerga començarà 
a rodar una pel·lícula basada 
en la seva vida i en la biografia 
Compte enrere escrita pel peri-
odista Francesc Escribano, que 
comptarà amb lʼacompanyament 
musical de Lluís Llach. A més 
també aquest any ha aparegut la 

reedició en DVD de Queridísimos 
Verdugos, un film de Martín Pati-
no. En aquesta producció Patino 
sʼintenta acostar a la vida de 3 
botxins, entre els quals hi ha el 
que va accionar el garrot vil de 
Puig Antich. La pel·lícula ofereix 
la visió freda dʼaquell que ha con-
viscut amb la mort. La veu serena 
dels botxins, que parlen entre ria-
lles de com ells executaven a qui 
el règim manava, fa reflexionar  
sobre qui és lʼautèntic botxí.

DANI CODINA
En primer terme, nínxol amb les restes de Salvador Puig Antic, al cementiri de Montjuïc. 

El cas de Puig Antich va ser portat per un 
equip de tres advocats: Oriol Arau, Francesc 
Caminal i Francesc Condomines. Arau i Ca-
minal sʼhi van implicar  fins al punt dʼhaver de 
tancar el despatx dies després del judici per 
impossibilitats econòmiques.

 Per als professionals que van acceptar 
el cas això significava a més de renunciar a 
accedir a algun càrrec superior, la pèrdua de 
molts clients que no volien compartir advocat 
amb un detractor del règim. La seva feina 
tenia lʼafegit de complir la voluntat de Puig 
Antich de què el seu cas no fos polititzat, ell 
no volia que cap partit usés la seva imatge 
per fer bandera dʼuna ideologia.

Els advocats tenen clar que ells van fer tot 
el que van poder per salvar la vida del seu 
client, encara que es van trobar sols en la 
defensa del cas. I és que la vida dʼun anar-
quista és un dʼaquells temes que durant el 
franquisme feien por de defensar.

Aquest any sʼiniciarà un projecte per revi-
sar el judici que va condemnar a mort Puig 
Antich. Amb aquest gest la família de Salva-
dor pretén fer sortir a la llum la veritat sobre 
la seva execució, i la Generalitat finançarà 
la iniciativa. El motiu de la revisió són les 
irregularitats que els advocats van posar de 
manifest en denunciar que el tribunal militar 
no va acceptar moltes de les proves que ells 

reclamaven. Així mai no els va ser autoritzat 
un estudi balístic, i només van constar en 
acte les 4 bales que van sortir de la pistola de 
Salvador. Tot i que el diari El Correo Catalán 
publicava que els testimonis asseguraven 
haver sentit vuit trets, i per tant el policia hau-
ria estat víctima del foc creuat. Tampoc no es 
van autoritzar les declaracions dels metges 
que van tractar Puig Antich, ni una autòpsia 
del cos del policia feta per lʼInstitut forense. 
Els advocats també van reclamar sense 
èxit un estudi psicològic, per comprovar si 
el seu client era conscient en el moment de 
disparar, tenint en compte que ja havia rebut 
lʼimpacte dʼun tret. 

Irregularitats d’un judici franquista

Salvador va 
esperar fins a 
l’últim moment 
que arribés 
l’indult
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Repaso a la ciudad resistente
La Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silencia-
da es un libro que nos invita a revivir todos aquellos 
momentos mágicos en los que la fuerza de los barce-
loneses hizo claudicar al poder establecido, dejando 
Barcelona en manos de sus gentes.

SERGIO PORCEL

Situando los temas en las diferen-
tes barriadas de Barcelona, la obra 
consta de 117 fichas, al margen 
de la introducción y el apartado 
titulado “Memoria histórica”, de las 
que 40 se ubican en lo que hoy es 
el Distrito I (Ciutat Vella) y 20 en 
lʼEixample. La quema de conven-
tos en 1835, la insurrección de “La 
Jamancia” en 1843, la Semana 
Trágica de 1909 o la insurrección 
anarquista del 36 son algunos de 
estos apasionantes momentos 
históricos protagonizados por 
aquellos hombres y mujeres que 
soñaron con otra Barcelona  más 
justa, y que lo consiguieron, aun-
que fuera por poco tiempo.

La escena libertaria

Más de un tercio de las fichas 
hacen referencias a 25 líderes 
anarquistas, a sus publicaciones y 
a algunas de sus organizaciones. 
Con respecto al colectivo comu-
nista, sólo hace referencia a dos o 
tres personajes del POUM asesi-
nados por los estalinistas. El grupo 
de afinidad Nosotros, del sindicato  

CNT, tiene gran protagonismo en 
la obra, donde es considerado uno 
de los grupos más relevantes en la  
revolución de julio del 36. Los Du-
rruti, Acaso, García Oliver, Ricardo 
Sanz, Aurelio Fernández, Antonio 
Ortiz, Gregorio Jover y Rafael 
Torres Escartín, ya eran de los 
obreros más perseguidos durante 
los años veinte al protagonizar nu-
merosos asaltos a bancos, ajustes 
de cuentas contra gobernadores y 
policías, robos de armas, etc.

 Afincados casi todos ellos en 
el barrio proletario del Poblenou, 
el 19 de julio del 36 utilizaron el 
campo de fútbol del Júpiter (situa-
do entre las calles Lope de Vega, 
Llull, Espronceda y Pujades) para 
reunir a un gran número de militan-
tes anarquistas dispuestos a luchar 
contra el alzamiento militar. El club, 
que más tarde adquirió el nombre 
de Hércules, también sirvió como 
infraestructura a los anarquistas 
en la lucha contra la dictadura de 
Primo de Rivera. Los cenetistas 
aprovechaban los desplazamien-
tos del equipo para transportar 
pistolas desmontadas introducidas 
en balones. El asalto al Cuartel de 
Atarazanas en Drassanes, la ma-

drugada del 20 de julio, fue la últi-
ma acción que el grupo realizaría 
al completo. Tras la caída de la for-
taleza, Barcelona quedaba bajo la 
imaginativa organización anarquis-
ta, mientras que los integrantes de 
Nosotros partían por separado a 
cargo de sus respectivas columnas 
para seguir luchando incansable-
mente contra el fascismo.

Educar para cambiar el mundo

Una decena de entradas hacen 
referencia a la represión, ajusticia-
mientos, ejecuciones y a las cárce-
les y su situación. Pero la cultura y 
la educación tienen también un es-
pacio importante en el libro. Estos 
dos elementos adquirieron gran 
importancia para todos aquellos 
que pensaban que las cosas po-
dían ser diferentes en esta ciudad. 
Así surge en Barcelona la Escuela 
Moderna de Ferrer i Guàrdia en 
1906. Esta escuela introdujo inno-
vaciones pedagógicas tales como 
que niños y niñas dieran clase 
juntos, la inexistencia de premios 
y castigos, el respeto a la perso-
nalidad del alumno y  un constante 
contacto con la naturaleza por 
parte del alumnado. Todos estos 
valores iban acompañados de una 
enseñanza crítica, laica, racional y 
científica que molestó sobre todo 
a una Iglesia que mantenía el mo-
nopolio de la educación. El modelo 
de escuela de Ferrer i Guàrdia se 
extendió rápidamente y en 1908 ya 
existían una decena de centros en 
la ciudad y otros tantos por otros 
lugares de la península.

Las escuelas racionalistas 
empezaron a constituir una gra-
ve amenaza para los poderes 
fácticos que utilizarían los acon-
tecimientos de la Semana Trágica 
en 1909 para fusilar a Ferrer i 
Guàrdia.  A pesar de todo no con-
siguieron acabar con el modelo de 
enseñanza racionalista, y las es-
cuelas de obreros se mantuvieron 
en sindicatos y ateneos durante 
30 años más. La culminación se 
produjo con la creación del CENU 
(Centro de la Escuela Nueva Uni-
ficada) tras la victoria obrera sobre 
los militares en el 36. Esta institu-
ción, presidida por Puig Elías, na-
ció como un proyecto para hacer 
accesible la Escuela Moderna a 

todos los niños cambiando el con-
cepto de enseñanza pública.

Las movilizaciones obreras de 
1854, organizadas por hiladores 
y tejedores, desembocaron en 
un nuevo y característico di-
seño urbanístico de la ciudad de 
Barcelona, lʼEixample. Su proceso 
de creación es otro de los as-
pectos interesantes que aborda 
esta obra. A mediados del XIX 
Barcelona se encontraba todavía 
constreñida entre sus murallas 
medievales y comprendía única-
mente lo que hoy conocemos por 
el distrito de Ciutat Vella. La vida 
para los obreros era  miserable 
en una ciudad con unas pésimas 
condiciones de vivienda e higiene, 
un aumento vertiginoso del paro y 
una represión cada vez más dura 
y constante. En julio de 1854 los 
trabajadores de las empresas 
textiles decidieron convocar una 
huelga general que duraría más 

de diez días y que se extendió 
por otros puntos de Cataluña. El 
objetivo era prohibir la llegada de 
máquinas  semiautomáticas de 
Inglaterra que reemplazaban a 
las antiguas hiladoras manuales y 
provocaban numerosos despidos.

El derribo de las murallas

La huelga tuvo efecto, y La Rocha, 
Capitán General de Barcelona 
tras el pronunciamiento liberal de 
OʼDonnell, anunció la prohibición 
del uso de máquinas semiautomá-
ticas. Con ésta decisión se ganó 
la desconfianza de la clase patro-
nal. Finalmente, el problema fue 
solucionado con el derribo de las 
murallas y urbanizando el Pla del 
Barcelonés, una zona considera-
da militar que separaba Barcelona 
de las vilas más próximas (Gràcia, 
Sants, Sant Martí de Provençals). 
Lo que, por un lado, dio trabajo a 
gran cantidad de obreros atenuan-
do el problema del paro, por otro, 
compensaba enormemente a las 
clases burguesas, a las que se les 
invitaba a la inversión inmobiliaria 
(negocio que les saldría redondo). 
El proyecto urbanístico que se 
llevó a cabo fue el del ingeniero 
Idelfons Cerdà, famoso por las 
manzanas cuadradas.

A pesar de que el libro sitúa el 
término de “rebeldía” como filtro 
para la inclusión o no de luchas, 
lo que resulta al menos discutible, 
la obra tiene un gran interés. La 
manera en que levanta acta de 
importantes luchas, estableciendo 
un claro vínculo entre lo ocurrido y 
el lugar donde ocurrió, lo convierte 
en un libro único. Constituye así  
una primera guía de la Barcelona 
rebelde. Sin duda otra manera de 
conocer la ciudad y su historia.

Los años 70 significaron años de lucha para 
los barrios. La obra señala las vividas en los 
barrios de Roquetes y Besòs. La llegada 
desbordada de inmigrantes procedentes de 
otras zonas de España durante los años 60 
disparó el negocio de la construcción de vivi-
endas en las zonas periféricas de Barcelona. 
Muchas de estas zonas fueron edificadas 
mediante iniciativa privada, apoyada por el 
alcalde franquista Porcioles, con una falta de 
calidad aberrante.

En 1976 la paciencia de los vecinos del 
barrio de Roquetes se acabó. Abrumados 
por los nuevos planes urbanísticos del Ajun-
tament, los vecinos decidieron crear asam-
bleas y pasar a la acción directa. Tras la ocu-

pación  del Instituto Nacional de Previsión, 
los continuos secuestros de autobuses de 
línea urbana y el sabotaje de una planta 
asfáltica, los vecinos consiguieron tener 
en varios meses un ambulatorio, líneas de 
transporte público y deshacerse de la planta 
asfáltica que ocupaba el lugar donde tenían 
previsto crear un ateneo cultural (actual Ate-
neu Popular de Nou Barris).

En 1977 le tocaba el turno al barrio del 
Besós. Las graves fisuras y grietas que su-
frían los edificios del barrio y la pasividad del 
Patronato Municipal de la Vivienda. Ante este 
problema hicieron despertar a los vecinos. 
Rápidamente se autoorganizaron y, tras va-
rias asambleas, ocuparon la planta cuarta del 

edificio del Patronato Municipal de la Vivienda 
durante 15 días y 15 noches, consiguiendo al-
gunas rehabilitaciones. Pero la lucha continuó.

Mucho antes de todo esto, en 1951, 
también ocurría la huelga de los tranvías. 
A pesar del nombre, ésta lucha fue prota-
gonizada también por los ciudadanos de 
Barcelona, que haciendo boicot y más de 
una acción directa (pedradas a cristales de 
tranvías), consiguieron reestablecer el precio 
del billete, aumentado en un 40%.

Aún así, el libro sólo hace referencia a 
luchas “autónomas” asamblearias. Quedan 
fuera de la Barcelona Rebelde centenares 
de luchas vecinales que también transforma-
ron la ciudad.

La lucha por la dignidad

Represión policial contra los vecinos de La Maresma del Besòs 
vista por un alumno de la escuela del barrio. Principios de los 70.
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Un reportatge de

Luis Caldeiro

Todo el mundo conoce a Antonio Machín, pero 

muchos ignoran su íntima vinculación con 

Barcelona. Esta es la historia de un cantante y 

de su amor por una ciudad mediterránea.

...y el bolero llegó a Barcelona 

José Luis Maruenda nos cita en 
el Boadas. El Boadas es la me-
jor cocktelería de la ciudad, una 
especie de oasis en medio del 
tumulto de las Ramblas. Un local 
“pequeño e incómodo. O sea: 
humano”, tal como reza un me-
morable chiste del Perich colgado 
de una de sus paredes. Paredes 
cargadas de historia, a juzgar por 
la cantidad de fotografías que las 
adornan, entre las que se halla la 
de un conocido cantante de color. 
Maruenda regenta este bar junto 
con su esposa, Mª Dolores -hija 
del fundador,  Miguel Boadas- y 
es además el presidente de la 
Asociación de Amigos de Antonio 
Machín. Una sociedad que, según 
él mismo confiesa, no tiene socios 
ni secretario porque “somos más 
bien un grupo de amigos que se 
reúne cada tanto para rememorar 
a un amigo común y ausente: An-
tonio Machín”.

En la penumbra fresca del 
Boadas, Maruenda se mueve con 
soltura. Se nota que está en su 
territorio. Es la soltura de quien 
ha vivido la vida y conoce mundo. 
Un hombre pulcro, impecable, de 
madurez bien llevada. Afable y 
cercano, gran conversador, los 
recuerdos y las palabras acuden 
en tropel cuando de Machín se tra-
ta: “Consideraba a Barcelona su 
segunda patria. De hecho, llegó a 
decirnos que cuando falleciera su 
esposa Ángeles -enferma durante 
años-, se vendría a vivir aquí. Y 
hasta se compró un piso”. Por des-
gracia no llegaría a ocuparlo por-
que, paradójicamente, el cantante 
murió antes que su cónyuge.

Pero empecemos por el prin-
cipio. Antonio Machín era ya una 
celebridad cuando el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial le sor-
prende en Francia. En este país 
había triunfado en  La Coupole, 
una sala de Montmartre. Pero 
antes lo había hecho en Nueva 
York -con el tema El Manisero-, 
que se convirtió en la primera 
canción cubana en tener un éxito 
masivo en Estados Unidos, con 
un millón de copias vendidas- y 
Londres -interpretando el famoso 
Lamento Esclavo, de Eliseo Gre-
net-. La guerra le obliga a huir, y el 
país más a mano es España. Un 
lugar que, curiosamente, no le era 
en absoluto ajeno: al igual que su 
compatriota Fidel Castro, Machín 
era hijo de un gallego emigrado, 
Xosé Lugo Padrón, casado con 
Leoncia Machín, mujer de color 

descendiente de esclavos, con 
quien tuvo 16 hijos.

Corría el año 1939. El país 
estaba devastado por la Guerra 
Civil. Tal como recuerda quien 
fuera su pianista entre 1970 y 
1977, Santiago Rogés, apodado 
Botafogo, “no había ni mucho 

dinero ni muchas ganas de ir al 
teatro. La gente recién empezaba 
a vivir”. A Machín, el primer pro-
blema que se le presentaba era 
el de la simple subsistencia. “ En 
Barcelona tuvo que empezar de 
cero, porque era completamente 
desconocido. Pasó momentos 
muy malos”, comenta Botafogo. 
Obviamente, no podía cobrar los 
sustanciosos emolumentos del 
pasado. Atrás quedaba la época 
dorada de Londres o París.

Finalmente, consiguió trabajo 
en un club de las Ramblas lla-
mado Shanghai. Se trataba de lo 
que entonces se conocía como 
un “Ball-taxi”: un local donde, al 
comprar un ticket, el cliente tenía 
derecho a bailar con una señorita. 
Lo de “Ball-taxi” venía de que a las 
chicas, un poco cómicamente, se 
las llamaba “taxis”.

Trabajó varios meses en el 
Shanghai ganando 25 pesetas 
diarias, unos ingresos que apenas 
le permitían sobrevivir y pagar una 

modesta pensión. De aquella épo-
ca, José Luis Maruenda recuerda 
que Barcelona era una ciudad 
bien distinta, fascinante: “tenía tal 
ambiente noctámbulo, tal proyec-
ción europea, que popularmente 
se decía:  “Londres, Berlín y Bar-
celona”, una trinidad en la que la 
ciudad condal se imponía incluso 
a París. No era como ahora, don-
de todos los locales parecen cló-
nicos. Entonces, cada uno tenía 
su propia y fuerte personalidad. 
Se decía, por ejemplo: vamos al 
“Rigat”, en la Plaza Catalunya. O 
vamos a “La Parrilla del Ritz” o al 
“Novedades”. El Paralelo era una 
cosa fuera de serie: bares, casi 
todos con su tablao flamenco, sa-
las de fiesta, etc. El Boadas, sin ir 
más lejos, era como el cuartel ge-
neral de los cubanos en Barcelo-
na: aquí se reunían el cónsul, Raúl 
del Castillo, un cantante amigo de 
Machín y otros”.

El cantante decide arriesgarse 
y acepta la oferta de un empre-

sario para viajar a Andalucía, 
intento que resulta fallido. Acaba 
deambulando por Madrid, donde 
prueba suerte en una sala muy 
popular llamada La Conga, en la 
que actúa completamente gratis, 
esperando darse a conocer. Hasta 
que por fin sus afanes obtienen re-
sultado: el actor Fernando Sancho 
(a quien conocimos ya mayor en 
aquellos famosos spaghetti-wes-
tern rodados en Italia) se fija en 
él y le ofrece la oportunidad de 
actuar con el grupo “Los Miuras 
de Sobré” -a quienes le unía una 
buena amistad- en la mejor sala de 
fiestas madrileña, el Casablanca.

“Mi vida siempre ha sido un 
volver a empezar”, decía Machín. 
Gran verdad. Continuos cambios 
de vida de los que salió siempre 
airoso merced a un enorme tesón 
y una gran capacidad de trabajo.

Trabajó largo tiempo en la sala 
madrileña, hasta que, en 1941, 
volvió a Barcelona con los Miuras, 
debutando en un local llamado La 

Buena Sombra. Pero su encum-
bramiento tendría lugar en 1947, 
año en que estrenó la mundial-
mente famosa canción Angelitos 
Negros en el Novedades, de la ca-
lle Caspe. El éxito fue apoteósico. 
Botafogo cuenta una jugosa anéc-
dota: se dice que Concha Piquer 
había contratado al gran showman 
cubano Bola de Nieve para que 
actuara en Barcelona, aunque sin 
revelarle con qué propósito. Un 
día, antes de entrevistarse con la 
Piquer, Bola de Nieve se acercó al 
Novedades y allí pudo contemplar 
cómo Antonio Machín triunfaba 
con Angelitos Negros. Llegado el 
momento de la entrevista, Concha 
Piquer le citó en el teatro donde 
debía actuar, el Tívoli, situado 
justo enfrente del Novedades. Y al 
entrar, el cubano pudo ver cómo el 
escenario estaba decorado todo él 
con angelitos negros. Al instante lo 
entendió todo, y su respuesta fue 
la siguiente: “Angelitos Negros no 
forma parte de mi repertorio, se-

ñora. Pero además, ahí enfrente 
hay un paisano mío que la canta 
fenomenalmente bien, y no pienso 
hacerle la competencia”.

Machín ocupa ya para siempre 
un lugar de honor en la historia 
sentimental de España, cuya fi-
gura atraviesa tres décadas -de 
los 40 a los 60-: desde la prime-
ra posguerra -que contribuyó a 
dulcificar- hasta los tiempos de 
apertura de España al mundo. Un 
verdadero icono cuya voz arrulló 
a toda una generación. Sólo un 
dato -anecdótico- más: Machín 
era tan sumamente coqueto que, 
para quitarse años, no dudó en in-
ventarse una fecha de nacimiento 
falsa, con la cual se inscribió en 
la Sociedad General de Autores 
(SGAE). Su partida de nacimiento 
certifica que nació el 8 de febrero 
de 1903, mientras que en la Socie-
dad figura el 17 de enero de 1904. 
Lo gracioso del caso es que rotati-
vos tan prestigiosos como El País 
o La Vanguardia, no advirtieron 
el detalle y en sendas ediciones 
siguen manteniendo el equívoco. 
Vivir para ver.

ARXIU
José Luis Marvenda, Mª Dolores Boadas y Antonio Machín. 

ARXIU
El teatro Apolo el día del estreno del espectáculo “Altas Variedades”, de Antonio Machín.

Machín llegó 
Barcelona en el 
39 huyendo de la 
guerra europea. 
Era un completo 
desconocido

Consiguió trabajo 
en el Shanghai, 
donde ganaba 25 
pesetas diarias



10 EL CUARTO FOSC estiu de 2004

La Veu del

CARRER

El mes de maig La Vanguardia ha plantejat als seus lectors diverses preguntes sobre el Fòrum, i 
els resultats de lʼenquesta són:
         SI             NO
Considera que les entrades per accedir al Fòrum són cares? 92,4% 7,6%
Pensa que lʼoferta cultural del Fòrum és millor que la del Grec? 31,2% 68,8%
El contingut del Fòrum interessa més que lʼespai on sʼubica? 15,7% 80,0%
Estan ben senyalitzades les distintes zones de lʼespai del Fòrum? 15,9% 74,5%
Al món coneixeran millor què és Catalunya  després del Fòrum? 14,0% 84,2%
Creu que permetre lʼentrada de menjar popularitzarà el Fòrum? 38,7% 58,0%
Són els preus dels diàlegs del Fòrum desproporcionats? 93,1% 5,3%
La cultura catalana està ben representada al Fòrum? 18,4% 75,0%
Aguantarà el Fòrum els 141 dies previstos? 32,7% 65,7%
Els barris on es troba el Fòrum milloraran la seva qualitat de vida? 38,7% 59,1%

Fòrum Maremàgnum 
Al Fòrum sʼhan aprovat importants mesures correctores. Intenten 
popularitzar un espectacle que no ha aconseguit despertar entusiasme. 
Es potenciarà lʼoci. Rebaixen el preu de les entrades perquè a la nit la 
gent hi vagi a fer una copeta, passejar i moure lʼesquelet. Sʼinstal·larà 
una discoteca sota la placa fotovoltaica i grans pantalles de televisió 
per veure lʼEurocopa de futbol. Comencem a saber què és el Fòrum: 
un Maremàgnum II. Dels “diàlegs” parlarem un altre dia. Això sí, es 
potenciarà la sostenibilitat i lʼestalvi energètic a base de col·locar una 
garlanda de cinc quilòmetres de bombetes com a reclam, igual que 
a la Feria dʼAbril. Respecte la cultura, les exposicions del Centre de 
Convencions es tancaran a les 9 de la nit. Ara, a esperar si aquest 
atractiu horari nocturn, que acaba els dissabtes a la 1 i la resta de dies 
a les 12, anima el personal. Després, tothom a dormir.

EN POSITIU

EL CUARTO FOSC

Narváez i els antiavalots 
A lʼencreuament de la 
Diagonal amb Pere IV 
existeix un solar brut ple 
de males herbes que està 
qualificat i reivindicat com 
a zona verda. LʼAV del 
Poblenou i la Plataforma 
22@, amb la col·laboració 
dʼun col·lectiu dʼartistes, 
van intentar celebrar un 
acte festiu-reivindicatiu 

el passat 29 de maig. Els 
esperaven 7 o 8 furgonetes 
dels antiavalots de la 
guàrdia urbana. Entre ells (al 
comandament?), el gerent 
del districte. Així dialoga 
Francesc Narváez. Regidor, 
per què no vas més als 
diàlegs del Fòrum, a veure si 
Gorbatxov tʼajuda a ser més 
democràtic?

Preguntes i respostes sobre el Fòrum 

Jordi Oliveras

Vinagre Clos?

En Jordi no està fi. Diu que, 
si pogués, demanaria un 
altre recinte per al Fòrum. 
Però no diu que el cost de 
les inversions per urbanitzar 
lʼespai ha suposat quasi 3.000 
milions dʼeuros. Hem arribat 
una mica tard. 
La seva sorprenent afirmació 
ha coincidit en el temps amb 
una informació que denuncia 
que el director general del 
Fòrum va ser durant tres anys 
director general dʼAigües de 
Barcelona a Centreamèrica. 
Recordem la reunió que vam 
mantenir en un petit hotel de 
Barcelona amb un periodista 
de Cartagena (Colòmbia). 
Volia conèixer la lluita contra 
els impostos de lʼaigua que 
sʼestava fent a Catalunya. 
A la reunió ens va explicar 

que, a Colòmbia, Aigües de 
Barcelona participava en la 
privatització del servei de 
lʼaigua. Que això suposava 
la pèrdua de llocs de treball, 
acomiadaments i una pujada 
desmesurada del preu de 
lʼaigua. Aquell mateix any, un 
informe de Fian en el qual 
col·laboraven la Fundació 
per a una Nova Cultura de 
lʼAigua,  Ecologistes en 
Acció i Greenpeace, va 
denunciar el paper dʼAigües 
de Barcelona a Colòmbia 
quan nʼera responsable Jordi 
Oliveras. També podríem 
parlar dʼArgentina, Bolívia, 
Brasil, Uruguai... El Fòrum ha 
muntat un diàleg amb el títol: 
“Lʼaigua no és un privilegi, sinó 
un dret”. Jordi Oliveras: dues 
cares de la mateixa moneda.

El Fòrum no brindarà amb el “vi 
Barcelona”. Diuen que no han arribat 
a temps. Ningú explica per què. Sʼha 
avinagrat? Sʼha fet malbé? El fracàs 
té a veure amb certs productes 
químics que es van tirar a les vinyes? 
José Luis Pérez, enòleg de confiança 
de l̓ alcalde, nega que sʼhagi malmès, 
però no hi ha comunicat oficial que 
expliqui què ha passat.

SOS i Quart Món

Felicitem SOS Racisme i Quart 
Món, que denuncien l’Ajuntament 
per les pressions que realitza a 
les 50 famílies gitanes que viuen 
en dos campaments propers al 
Fòrum. Durant els Jocs Olímpics 
es van ocultar les prostitutes i els 
travestis. Quan tindrà Barcelona 
amb un campament, fix i en bones 
condicions, per als transeünts? 
Altres ciutats ja el tenen. Ara per 
ara mana la “marca Barcelona”, és 
a dir, es prioritza la ciutat-aparador 
per sobre de la ciutat social. 

Barcelona és la ciutat espanyola amb més ciclistes (32.000 
desplaçaments diaris) i també la que té la taxa més 
alta d’accidents. La suma dels carrils bici arriba als 100 
quilòmetres. D’aquests, 55 estan situats en espai per a 
vianants. L’Ajuntament ha decidit que no es faran més carrils 
bici a sobre les voreres. Això és positiu. A partir d’ara, els nous 
carrils bici es col·locaran en espai de calçada. Ara falta anar 
anul·lant els que estan situats en zona per a vianants.

Els nous carrils bici

La cultura de l’Eix 9 Barris
És un projecte que no té res a 
veure amb el Fòrum 2004 però 
l’existència del qual demostra 
que és més rentable, socialment, 
“fer cultura tocant de peus a 
terra”, lema d’aquesta novedosa 
iniciativa. 
Com ells mateixos indiquen a la 
seva presentació, “és difícil estar 
d’acord amb els plantejaments 
del Fòrum”.
L’Eix agrupa  una part 
important del teixit associatiu 

del districte de Nou Barris. 
És un espai de reflexió i 
reivindicació. No hi ha cultura 
sense participació. 
El programa es desenvolupa del 
maig al novembre i es divideix 
en dos blocs diferenciats: la 
festa i la reflexió. Reflexió sobre 
els plans comunitaris, la gestió 
d’equipaments i la vertebració 
del teixit associatiu. La 
reivindicació té com a escenari 
la serra de la Collserola pobre.

AV del Congrés
Plantegen el tancament del canòdrom situat a la Meridiana des de 
tres perspectives: la violència que s’exerceix contra els animals, la 
necessitat d’equipaments al barri i l’adaptació a les noves instal·lacions 
d’energia solar. El tancament ha de ser el primer pas per situar 
equipaments a un barri molt mancat. L’AV planteja la instal·lació de 
plaques solars al nou equipament per produir energia per a les noves 
activitats. Si l’administració prengués exemple, hauria d’aprovar un 
pla d’instal·lació de plaques solars a tots els equipaments municipals.
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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

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,  Clot

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.

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

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

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
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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

ORXATES, GELATS, 
GRANITZATS
I ENTREPANS

OBERT TOT LʼANY

ÒPTIQUES
TUTUSAUS

Escudellers 35-39
Tel. 93 317 33 53

Barcelona

TODO EN VIAJES
OCIO O NEGOCIO

títol GC 780

Padilla, 216 - Barcelona
Tf. 93.232.81.06 y 93.232.81.11

RESTAURANTE PERU

Psg. Joan de Borbó, 10  08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 09   Fax 93 310 53 27

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas

CASA
BEETHOVEN
RAMBLA DE SANT JOSEP, 97

08002 BARCELONA
TEL. i FAX (93) 301 48 26

http://www.casabeethoven.com-actiu.es
ludwingvb@com-actiu.es

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55
Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural

Popelin Cotton 100%

Fundada l'any 1820

CAMISERIA
ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA

XANCÓ

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

Anunciaʼt a La Veu del Carrer!
93 412 76 00
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La igualdad social, nuevo reto
del colectivo homosexual

Jordi Petit
Autor de 25 años más (Icària)

l compromiso del Go-
bierno para el reconocimiento del 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo y el derecho de adop-
ción, conduce a la plena igualdad 
legal del colectivo Lesbianas-gay-
bisexual-trnasexual (Lgbt).

Sin embargo, quedará mucho ca-
mino para la igualdad social. La de-
fensa de los derechos homosexuales 
se ha normalizado en las institucio-
nes democráticas y eso conllevará 
transformaciones en el movimiento 
asociativo para centrarse en cam-
biar la cotidianidad. Que nadie 

piense que todo está hecho. La 
medida que mejor revela el grado 
de homofobia existente reside en las 
continuas injurias del lenguaje y en 
la escasa visibilidad del afecto de las 
parejas homosexuales en público.

Precisamente hace unas semanas nos sorprendía la 
agresión contra dos gays por ir cogidos de la mano en 
una estación de tren de Barcelona. El respeto a la diver-
sidad sexual debe empezar desde la escuela para acep-
tar e integrar las diferencias y para afi rmar a los y las 
adolescentes homosexuales, cuyo grado de suicidios es 
superior al de los jóvenes heterosexuales. Sin embargo, 
la homosexualidad no existe en ningún nivel de la ense-

ñanza. Todavía el debate sobre sexualidad y afectividad 
no se ha llevado a los institutos, ni tampoco las máquinas 
dispensadoras de preservativos, mientras aumentan los 
embarazos no deseados en adolescentes y las enfermeda-
des de trasmisión sexual.

Tampoco se ha avanzado para reconocer a las parejas 
del mismo sexo en los convenios laborales y aunque el 
matrimonio pueda suplir ese défi cit, quedará mucho por 
hacer. Los gays seropositivos no encuentran reinserción 

a ningún nivel. Hay muchos temas 
pendientes que no deben ser rele-
gados por los avances legales. Las 
fuerzas de orden público tienen que 
prevenir la delincuencia contra las 
personas Lgbt. Las televisiones 
públicas pueden contribuir a la 
normalización social con la emisión 
de alguna de las series dramáticas 
británicas de calidad con protago-
nistas homosexuales.

Seguramente, los dos grandes 
retos de futuro, junto a una edu-
cación inclusiva, sean la situación 
de la tercera edad Lgbt y la inmi-
gración. Los ancianos y ancianas 
homosexuales, y más los afectados 
por el vih/sida, podrán mantener 
mejor su privacidad, como cual-
quier otra persona, a través de la 
asistencia domiciliaria. El gran 
número de inmigrantes que llega al 
estado español procedente de zonas 
donde la homosexualidad carece de 
derechos invita a una integración 
cultural de respeto mutuo de las 
tradiciones y de las leyes de este 
país de acogida. Así mismo los gru-
pos Lgbt de los nuevos miembros de 
la Unión Europea y de Latinoamé-

rica deben entrar a formar parte de 
la política de cooperación del Go-
bierno y de las ONG’s. Todos estos 

nuevos retos para la igualdad social conforman el futuro 
del movimiento asociativo homosexual.

Así mismo habrá que pensar en crear órganos especí-
fi cos, sean institucionales,  sean fundaciones privadas, 
para estudiar todas estas cuestiones, buscar soluciones 
junto a las administraciones y ofrecer servicios adecua-
dos, por ejemplo en la producción de exposiciones, forma-
ción de educadores o desarrollo de proyectos internacio-
nales. Conformarse con lo ganado sería retroceder.

E

DIANA ZULUETA

Els Jardins del Laberint,
un hotel de luxe?

Desideri Díez
Historiador dʼHorta

ls Jardins del Laberint d’Hor-
ta -que no parc del Laberint- es converti-
ran en un hotel de luxe? Aquesta era la 
notícia que Maria Favà, excel·lent conei-
xedora de la ciutat, ens avançava a l’Avui 
el 13 de març. Igualment, el periodista, 
esriptor i cronista de la ciutat de La Van-
guardia, Lluís Permanyer, denunciava el 
fet amb l’article De palacio del Laberint a 
hotel: “Violentar este espacio museístico 
constituiría una equivocación monumen-
tal e irreparable”, conclou Permanyer.

El fet és molt seriós. Més si es tracta 
d’Horta, que sabem per tradició que molt 
poques veus s’alçaran per denunciar-ho. 
Si de cas, les veus vindran de fora. He 
deixat passar uns dies. La indignació 
s’atenua. Esperava cartes al director 
denunciant aquest atropellament. No ha 
estat així. Horta, una vegada més, i també 
la ciutat, va perdent referents històrics. Si 
ja és aberrant construir en els jardins de 
can Mariner; quedar-nos, per ara, sense 
can Fargas, masia única a la ciutat per 
conservar tots els elements de la masia 
catalana... havent perdut toponímia, edi-
fi cis importants com la Cooperativa, o les 
torres d’aigua... sense aigua! i fi ns i tot 

l’escut heràldic... ara ens podem quedar 
sense els jardins històrics més importants 
de la ciutat.

Parlar dels Jardins del Laberint 
d’Horta vol dir: vil·la d’ibers, vil·la ro-
mana, torre medieval, capella romànica, 
pavelló neoclàssic del XVIII, palau del 
XIX, arquitectura, mitologia, història, 
els Desvalls!, visita de personatges, reis, 
escriptors, pintors, músics, literatura, te-

atre, música, fl ors, aigua, ocells... Quasi 
res! Ideal per a un hotel de luxe, no? Quin 
atropellament!

Per què no s’aprofi ta aquest magnífi c 
museu històric dins la natura per donar-
lo a conèixer a la ciutat, com ja es fa amb 
altres espais culturals?

Ja fa dies que hem manifestat pública-
ment el poc interès de les administracions 
per fer conèixer aquesta meravella visita-
da alguns diumenges per més de mil per-
sones... que no tenen accés al jardí domès-
tic, ni al pavelló de Bagutti, ni al primer 
nivell amatori mitològic, amb una sola 
persona a la porta com a responsable...

Sempre he somniat recuperar el palau 
del XIX: una ala ja és escola-jardí. L’altra, 
pensava, podria acollir activitats culturals 
permanents: exposicions de pintura, es-
cultura que, diuen, no caben en altres mu-

seus, fotografi a... Venda d’objectes d’art, i 
recuperar la plaça circular com ja es va 
fer els primers anys de la restauració de 
1994. Res d’això. Un hotel de luxe! Espero 
i confi o en la sensibilitat i responsabilitat 
de la regidora del Districte, Elsa Blasco, 
perquè això no esdevingui realitat. Com 
espero que hi hagi protestes d’entitats 
d’Horta i de la ciutat: Favb, Ateneu, col-
legis professionals, premsa...

Vagi per davant la meva més enèrgica 
protesta per aquest atemptat -un més- 
que es pot cometre contra un jardí histò-
ric, un museu dins la natura. 

Just ara que celebrem el centenari de 
l’agressió a la ciutat... poc generosa amb 
Horta... Mentre escric aquestes ratlles 
recordo el que, el 1927 i en les pàgines 
de la revista D’ací i d’allà va escriure 
Carles Soldevila, seguint el pensament 
de l’arquitecte i paisatgista Nicolau M. 
Rubió i Tudurí: “El dia que sabrem que 
el Laberint o la Granja Vella són ame-
naçades de mort, cuitarem a cridar amb 
totes les nostres forces: Ei! Atureu-vos. 
No sigueu bàrbars! Són les darreres i 
les millors penyores d’un temps que no 
sabríem refer”.

E

El compromiso del 
Gobierno por la 
igualdad legal no 
debe llevarnos a la 
conclusión de que 
se ha conseguido la 
igualdad social

Ara ens podem 
quedar sense els 
jardins històrics més 
importants de la ciutat, 
un veritable museu 
dins la natura
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El jazz va arribar a Barcelona el 1929, 
quan al ja desaparegut Casino San 
Sebastià van actuar Sam Wooding i els 
Chocolate Kiddies. Tres anys després, el 
1932, va aparèixer a la ciutat Música viva, 
la primera revista europea de jazz. La 
guerra civil i la duríssima postguerra van 
silenciar aquesta creació musical però no 

van impedir que el 1947, en un concert 
de Bernad Hilda i el saxofonista Don 
Byas, el públic barceloní s’entusiasmés. 
Entre aquest públic hi havia un jove que 
acabaria sent el jazzman més important de 
Barcelona: Tete Montoliu. Des d’aleshores, 
la ciutat ha viscut una intensa activitat 
jazzística: concerts, clubs, festivals, grups 

de tot tipus i una reconeguda i creixent 
qualitat dels músics autòctons. Aquest 
dossier de La Veu del Carrer, amb portada 
de Tha, una il·lustració de Josep Guinovart, 
un poema de Manuel Vázquez Montalbán, 
fotos d’Ignasi R. Renom i articles de les 
periodistes Eva Lechuga i Catherina Azón 
n’és una modesta aportació més.

El jazz a Barcelona

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

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

NATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICA
Artesania y música de los pueblos indígenas

ARTE-SANO

INCAS
C/. Boqueria, 21 • Tel. 93 301 97 34 • Fax 93 304 02 39

C/. Bxda. Llibreteria, 9 • Tel./Fax 93 268 34 73
08002 BARCELONA

e-mail: incas@logiccontrol.es

a muchacha era negra y cantaba
una experiencia agridulce, metálica
de micrófono, metálico el hielo usado

en la penumbra del vaso opaco
              gin
y manos espontáneas abofeteándose
en la bromúrica África europea del sábado
    Baudelaire
estaba detrás del frenesí de las caderas
cadenciosas de muchachas emancipadas
abiertas al sol nocturno del saxo
    y nadie
intentaba decir a los de Navy; yankee
go home, porque los yanquees -tal vez
exiliados de algún Harlem blanco- escalaban
el estrado en un salto de tragamillas
o de puntero de rugby en el partido cumbre
para recuperar el jazz y amable
en el piano de aquel pianista poeta
sabio como un soltero sin compromisos
lícitos
         y batíamos palmas si la muchacha
negra nos cantaba Remember when, ya tarde,
hacia las tres de la mañana, cuando
en la plaza del exterior, con estatua,
vomitaba algún padre de familia
    y
       abajo
-en Jamboree- la triste risa negra de Gloria
nocturna como su piel y su voz de Ella
Fitzgerald tímida,  nos hacía inteligentes
de libros y cuba libres, comprobando
          que
tampoco había sido aquél el octavo,
el tan esperado octavo día de la semana.

Jamboree

Manuel Vázquez Montalbán

L

JOSEP GINOVART, BLUES, 1951
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unque desde distintos puntos 
de vista, todos coinciden en una 
cosa: el jazz en Barcelona goza 

de buena salud. No cabe duda de que es 
un arte minoritario, pero ello no es óbice 
para que, sin duda, la música y los mú-
sicos de jazz estén viviendo de unos años 
a esta parte un proceso de regeneración 
que ha facilitado que la calidad del jazz 
en Barcelona esté a la altura de cualquier 
ciudad del mundo. Un conjunto de músi-
cos, promotores, escuelas, clubs, festivales 
y sellos discográficos así lo demuestran.

¿Qué pasó después de Tete Montoliu?
Puede resultar paradójico, pero, según el 
crítico musical Mingus B. Formentor, una 
de las causas de este despertar del jazz 
en Barcelona y en Cataluña en general 
podría ser la desaparición del gran Tete 
Montoliu, el 24 de agosto de 1997. “Tete 
fue como un padre castrador que hacía 
sombra a los demás músicos catalanes. 
Tras su desaparición ha mejorado el nivel 
del jazz al conseguir salir de la sombra 
excesivamente protectora del único refe-
rente que había cuando él vivía”, afirma 
Formentor. El hecho de haber sido una 
influencia absoluta durante toda una épo-
ca en la que la buena música de jazz tenía 
que venir de fuera y los músicos que la 
tocaban tenían que ser negros, hizo que la 
música de jazz tuviera un único nombre: 
Tete Montoliu. Lo que se ha revelado tras 
su desaparición es que a la sombra del 
maestro había toda una generación emer-
gente, que ahora tiene una edad media 
que no llega a los 35 años, que ha podido 
surgir y demostrar su valía. Lo cual no 
resta valor a un artista que se atrevió a 
desafiar la mentalidad conservadora de la 
época que le tocó vivir, que fue reconocido 
por los mejores artistas del mundo y que 
ha dejado un legado todavía por evaluar 
en su totalidad. No cabe duda de que Tete 
Montoliu dejó un terreno abonado de gran 
calidad a través del cual se ha abierto 
paso una generación de músicos con una 

proyección internacional, un nivel de 
formación y una capacidad creativa como 
nunca se habían visto en nuestro país.

La función social de la cultura
Otra piedra de toque que ha ayudado al 
florecimiento del jazz en nuestra ciudad es 
la existencia del Taller de Músics de Bar-
celona, dirigido por Lluís Cabrera, Lola 
Huete y Lucía Peregrín desde su creación, 
en el año 1979. Situado en el triángulo 
que forman las calles Cendra, Requesens 
y Príncipe de Viana, el Taller de Músics se 
retroalimenta de varios locales propios en 
los que hay una escuela, un local de jazz, 
una biblioteca y un sello discográfico que 
ha editado más de 35 referencias (Cd´s). 

Este año celebra su 25 aniversario con re-
citales y conciertos, un documental sobre 
la historia del Taller y la recuperación de 
los primeros seminarios internacionales 
de jazz en régimen de internado en una 
casa de colonias. Todo ello no sólo ha 
conseguido generar un auge espectacular 
de la música, sino que además ha creado 
nuevas expectativas sociales en el barrio.

Efectivamente, después de la Ley Bo-
yer, en 1985, la gente ya no podía heredar 
los alquileres de renta antigua de que 
disfrutaban sus padres. Dicha ley permi-
tió que una serie de empresas del sector 
inmobiliario comprasen edificios enteros 
con los inquilinos en régimen de alquiler. 
Si el inquilino no compraba, la inmobilia-
ria podía vender a un tercero y así echar 
al arrendatario. ¿Qué pasó en esta zona 
del barrio del Raval? Por el hecho de 
estar el Taller de Músics, se generó un 
ambiente social diferente y las inmobilia-
rias estaban muy interesadas en comprar. 
Como el Taller de Músics tenía alquilados 
algunos de los locales, participaron en la 
negociación junto con otros vecinos. Las 
inmobiliarias tuvieron que acceder a esta 
negociación conjunta porque sabían que 
la gente del Taller tenía cierto peso en 
los medios de comunicación. Así que, una 
vez unidos todos los vecinos, compraron 
pisos y locales, y así se consiguió que la 
gente del barrio pudiera seguir viviendo 
en sus casas a un precio razonable y que 
no fueran sólo las inmobiliarias las que se 
enriquecieran mediante la especulación.

A partir de ahí se rehabilitaron facha-
das, se cambió la instalación eléctrica, se 
instaló agua corriente en muchos edificios 
en los que hasta entonces todavía había 

agua de depósito y mejoró tanto la vida 
en el interior de las viviendas como a pie 
de calle ya que toda la marginalidad de 
la zona (drogadicción, asesinatos, came-
llos, etc…) fue desapareciendo en parte 
o desplazándose hacia otras zonas de la 
Barcelona maldita. Este trabajo social se 
consiguió en gran parte por el aterrizaje 
del Taller de Músics en esta zona, “Y es 
que la función social de la cultura es una 

reivindicación que ahora tiene un nombre 
y que nosotros hemos conseguido sin tener 
la teoría para hacerla. Ha sido duro, pero 
siempre intuí que esto podía cambiar”, 
afirma Cabrera.

Todo ello ha facilitado que actualmen-
te el Taller de Músics tenga más de 200 
alumnos, 80 profesores y 20 personas más 
realizando gestiones administrativas, que 
se haya creado un movimiento cultural y 
económico importante en la zona y que, 
además, el barrio mantenga su espíritu 
abierto y multicultural. Asímismo, ha 
favorecido el nivel de calidad de nuestra 
música, que “en estos momentos está a 
la altura de cualquier país de Europa en 
cuanto a compositores y a intérpretes”, 

comenta Cabrera.
Tomás González, músico, arreglista 

y fundador de La Locomotora Negra, la 
Jubilee Jazz Orquestra y la Swing Tenors 
opina que “la calidad de los músicos es 
alta pero hay carencia del sentimiento 
original del jazz, que no por poner muchas 
notas en una base armónica el resultado 
es mejor”. Tomás es un defensor del swing 
como alma del jazz y cree que ahora se en-
seña mucha técnica y se deja la fuerza y la 
pasión, la esencia, por el camino.

Formentor, crítico musical, también 
cree que actualmente el nivel es alto pero 
matiza: “Si comparamos con otros países 
europeos, faltan ideas artísticas y pro-
puestas conceptuales nuevas. Aunque la 
música que se hace aquí está bien hecha, 
conceptualmente es muy repetitiva, no se 
arriesga. En Dinamarca se están incorpo-
rando instrumentos electrónicos al jazz, 
cosa que aquí se hace poquísimo. Estamos 
todavía muy cerrados”.

Locales y circuitos de jazz
En cuanto a festivales actualmente están 
en funcionamiento el de Barcelona, que 
dirige Joan Anton Carach y que cada vez 
tiene más importancia, y el de Ciutat Ve-
lla, además del Festival de Terrassa, que 
es el de Catalunya. Entre todos ellos cum-
plen su función, pero casi todos los que se 
dedican a la música coinciden en afirmar 
que faltan circuitos estables por los que 
puedan circular nuestros músicos una vez 
que han terminado sus estudios y han ma-
durado como compositores y/o intérpretes. 
Cabrera, del Taller de Músics, cree que en 
este aspecto estamos en un círculo vicio-
so: En Catalunya tenemos dos empresas 

A

La buena salud de nuestro jazz

Eva Lechuga

IGNASI R. RENOM
Locales como el Jamboree tienen programación estable de jazz. En la foto, concierto del grupo Italian Jazz Quintet. 

A la sombra de Tete 
Montoliu había toda 
una generación 
emergente de 
profesionales que
ha podido surgir

Parte de la crítica 
coincide en valorar la 
alta calidad técnica 
de los músicos, pero se 
echa de menos pasión
e innovación
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discográficas importantes, Fresh Sound 
Records (con la colección New Talent), de 
Barcelona y Satchmo Records, de Lleida, 
que, junto con el sello discográfico del Ta-
ller de Músics, han conseguido editar más 
de 150 referencias que están circulando 
por el país. En Europa también se produce 
este fenómeno pero además consiguen que 
sus artistas puedan venir a tocar aquí. 
Nosotros, en cambio, no conseguimos la 
reciprocidad de circulación que nos enri-
quecería a todos, aunque hay ventas sufi-
cientes. “La pregunta es: ¿qué nos falta a 
los catalanes para que no hayamos creado 
estos circuitos?”. Cabrera deja la pregunta 

en el aire, a quien corresponda.
Otro problema en el que coinciden 

Formentor y Cabrera es que no tenemos 
una radio pública que ponga nuestros 
discos y apueste por los músicos del país. 
La radio es el medio que ayuda a crear el 
ambiente sonoro de un país y, por lo tan-
to, generar demanda. Además, la radio 
la escucha mucha gente. En Europa está 
funcionando a UERD (Unión Europea de 
Radio Difusión) que consigue que se inter-
cambien discos entre varios países y por 
eso circulan. Este fenómeno no se da aquí 
ya que nuestra radio pública no apuesta 
por nuestras referencias musicales. Como 

no hemos creado un ambiente sonoro, no 
hemos creado demanda. “Aquí hay un pro-
blema, que no solucionó el anterior gobier-
no y este tampoco. Espero que esto cambie 
y la radio solucione este círculo cerrado. Y 
lo digo porque creo que vale la pena, por-
que hay un nivel muy bueno, comparable 
al del resto del mundo. No puede ser que 
el público no tenga el derecho de escoger 
si le gusta la música de jazz porque ahora 
mismo no se le ofrece. Y si no tenemos 
capacidad de elección no hay libertad”, 
afirma Cabrera.

Respecto a locales, casi todos coinci-
den en apuntar que hay suficientes. Los 
más destacados, clubs como el Harlem 
Jazz Club, han dado la oportunidad de 
estrenarse en directo a muchos artis-
tas de jazz desde finales de los años 80. 
Ahora se ha diversificado y hay también 
conciertos de otro tipo de músicas como 
tangos, brasileña, etc… La Boîte, que 
mantiene sin duda el nivel de calidad y 
de prestigio conseguidos a lo largo de los 
años; La Cova del Drac, en la que antes 
sólo tocaban músicos negros y Tete Mon-
toliu y que ahora se ha abierto a otros 
músicos, junto con el Jamboree son los 
dos locales de jazz puro. Lo cierto es que 
casi todos los días del año hay oferta de 
jazz en alguno de los clubs que se repar-
ten por la ciudad, aunque también lo es 
que casi siempre acaban repitiendo su 
actuación los mismos músicos en los mis-
mos locales por el hecho que comentába-
mos antes de que faltan circuitos por los 
que se muevan los artistas. Del mismo 
modo hay que lamentar la desaparición 
de la programación de jazz del mítico 
Pipa Club, en la plaça Reial.

La Cova del Drac Jazz Room
(jazz, blues)
C/ Vallmajor 33. Barcelona
Tel. 93 200 70 32
www.masimas.com

Jamboree (jazz, funk, latin)
Pl. Reial 17. Barcelona
Tel. 93 319 17 89
jamboree@masimas.com

La Boîte (jazz, blues, rock)
Avda. Diagonal 477. Barcelona
Tel. 93 319 17 89
boite@masimas.com

Harlem Jazz Club (jazz, blues, latino)
C/ Comtessa de Sobradiel 8. Barcelona
Tel. 93 310 07 55

Bel.luna Jazz club (jazz)
Rambla Catalunya 5. Barcelona
Tel. 93 302 22 21 / 26 10
www.bel-luna.com
bel-luna@bel-luna.com

Jazz Sí Club (jazz, swing,
flamenco, rock, blues)
C/ Requesens 2. Barcelona
Tel. 93 329 00 20
www.tallerdemusics.com
management@tallerdemusics.com

Dónde ir

London Bar (jazz, rock, blues, folk. 
Brasileira)
C/ Nou de la Rambla 34. Barcelona
Tel. 93 318 52 61 
(Programación de martes a sábado)

Jazz Petit
C/ Encarnació 143. Barcelona
(Conciertos de martes a domingo, a las 
18h)

La Filharmonica (jazz, rythm & blues, 
pop-rock)
C/ Mallorca 204. Barcelona
Tel. 93 451 11 53
www.lafilharmonica.com
info@lafilharmonica.com

Clubs de jazz Bares

Internet
Boletines informativos:
www.rioalto.net/urbaanjazz
www.tomajazz.com

Associació de Músics de Jazz
i Música Moderna de Catalunya:
www.amjm.org

Estudis Superiors de Música de 
Catalunya:
www.esmuc.org

Los músicos señalan 
la falta de circuitos 
estables como uno de 
los mayores problemas

Con el tercer número de Jçz recién salido a la venta, el grupo Enderrock ha con-
seguido sacar al mercado una revista sobre el género del jazz por primera vez en 
nuestro país. La periodicidad es trimestral y un diseño cuidado y moderno recorre 
las 84 páginas que componen cada ejemplar. La razón por la que ha sido necesario 
que haya una revista de este tipo es evidente: “Durante los últimos años músicos, 
discográficas, clubs, escuelas, entidades y diversos colectivos han conformado 
un panorama jazzístico con una calidad que nunca se había visto hasta ahora. 
Por ello era necesario 
una pantalla mediática 
que respaldara y difun-
diera toda esta cultura”, 
dice Pere Pons, director 
de la revista. Y es que, 
desgraciadamente, la 
prensa suele tratar muy 
de refilón este tema; es 
importante que se vea 
el trabajo realizado por 
músicos y agentes artís-
ticos que han situado a 
Barcelona en el circuito 
internacional.

La revista tiene la in-
tención de abarcar todos 
los estilos y tendencias 
derivados del género; se 
publica en catalán, ade-
más de añadir al final un 
resumen en castellano 
y en inglés, lo cual le da 
un estilo cosmopolita, 
abierto al mundo “Dentro 
del espíritu vanguardista 
que siempre ha tenido 
nuestra ciudad y, en es-
pecial, la cultura de la 
calle, y no la idea de provincianismo que se empeñan en extender las Administra-
ciones con grandes eventos como el Fòrum”, advierte Pons.

De hecho, todo el sector se ha volcado para apoyar el proyecto incluyendo pu-
blicidad en cada número de la revista. Todos coinciden en que es una manera de 
que el mundo se dé cuenta de lo que se está haciendo en nuestro país en materia 
de jazz. Por el momento el proyecto está funcionando y una de las claves es que 
la revista está hecha para todos los públicos; no es necesario ser un entendido en 
jazz para poder leerla y disfrutarla. 

La revista JÇZ

IGNASI R. RENOM
Un día de clase en el Taller de Músics. 
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A BARCELONA,
VOLEM CANVIAR
EL MÓN.
Tot sobre el diàleg. Des d'Al-Yasira fins a Romano Prodi.
Passant per Baltasar Garzón, Pérez Esquivel o el mateix
Mijail Gorbachov. Informa’t a www.bcn.es o
www.barcelona2004.org

forum
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Les notes barcelonines de Satchmo

Catherina Azón

ls quatre primers concerts de 
Louis Armstrong a Espanya es-
taven anunciats al mític Windsor 

Palace de Barcelona els dies 22 i 23 de de-
sembre de 1955, en sessions de tarda i nit.

Estàvem al mig d’una dècada que ha-
via començat amb la revolta ciutadana 
contra l’augment desmesurat del preu del 
bitllet dels tramvies. D’alguna manera, 
Barcelona començava a sortir del túnel 
de la postguerra, encara que la dictadura 
continuava imposant la seva llei i con-
tinuava afusellant al Camp de la Bóta. 
Tres dies abans dels anunciats concerts 
s’havien inaugurat 1.153 habitatges de 
l’Obra Sindical del Hogar a Trinitat Nova, 
a Nou Barris. Els nous veïns i veïnes de 
la Trinitat no anirien, per raons òbvies, al 
Windsor Palace. Tampoc no sabien que els 
seus nous habitatges estaven construïts 
amb ciment aluminós.

No era el primer gran concert de jazz 
que anava a celebrar-se a la nostra ciutat. 
Les quatre sessions les programava el Hot 
Club de Barcelona, una entitat fundada el 
1935 i que havia estat clausurada en es-
clatar la guerra civil per les milícies revo-
lucionàries, que consideraven el jazz “un 
producte del capitalisme i flor viciosa de la 
civilització”. La situació no va canviar en 

entrar a Catalunya 
l’exèrcit rebel, que 
definia el jazz com 
“un exemple més 
de la decadència 
promoguda per les 
idees arribades de 
l’Orient” i que pro-
vocava la dissolució 
dels bons costums. 
José María Pemán, 
ideòleg del primer 
franquisme, va de-
nunciar que “… des 
de Miss Europa cap 
a baix, totes sospi-
raven per ser com 
Josephine Baker”.

Al 1946 el Hot 
Club reinicia les 
seves activitats amb 
Pere Casadevall com 
a president qui, amb 
el concurs de Alfredo 
Papo, va promocionar el jazz organitzant 
nombrosos i importants concerts. Per 
Barcelona van passar i realitzar actuacions 
memorables Willie Smith, Mezz Mezzrow, 
Bill Colleman, Big Bill Broonzy, Coun Ba-
sie, Dizzy Gillespie i el 19 de gener de 1955, 

el vibrafonista Lionel Hampton.
Louis Armstrong “tenia prevista l’arriba-

da amb els seus músics el mateix dia 22 a 
primera hora”, explica Jordi Pujol a la seva 
presentació dels CD,s recordatoris. (No con-
fondre amb l’expresident de la Generalitat). 
Però el vol de Roma es va anul·lar per culpa 
de la boira i els organitzadors es van veure 
obligats a suspendre els dos concerts del dia 
22 i a anunciar tres sessions per al dia 23. 
Estaven venudes totes les localitats.

El Windsor Palace era un dels cinemes 
més importants de Barcelona (allà es va 
estrenar el 1950 Lo que el viento se llevó). 
Jaume Figueras escriu en les seves cinema-
togràfiques memòries: “El Windsor, situat a 
la Diagonal amb la Via Augusta, era luxós 
sense ser ostentós. El seu amplíssim vestí-
bul, les seves llànties, el seu confort i la tapi-
ceria de les seves butaques no tenia igual a 
Barcelona”. Havia estat construït l’any 1946 
i va ser enderrocat a finals de l’any 1970. No 
es va aixecar ni una sola veu de protesta a 
tota la ciutat. No s’havia d’haver permès tal 
disbarat en ser un edifici singular i un punt 
d’identitat de la Barcelona de l’espectacle. 
Sense cap oposició, com era freqüent en 
aquella època, la piqueta de l’especulació 

se’n va sortir un cop més.
El dia 23, “Satchmo va penetrar entre 

els bastidors una hora abans d’aixecar-se 
el teló. Armstrong es raspalla una vegada 
i una altra les dents, es dóna un mas-
satge a les genives, pren banys oculars 
i prepara les seves tradicionals piles de 
mocadors. Necessita quaranta mocadors 
a cada sessió per eixugar-se la suor que 
mana del seu rostre com l’aigua dels seus 
brolladors”, informava Sebastià Gasch a 
la seva crònica publicada a la revista Des-
tino el 31 de desembre de 1955.

El Rei del Jazz va ser presentat a l’esce-
nari mentre el públic aplaudia la presència 
del seu ídol i les All Stars que l’acompanya-
ven. Començaven a escoltar-se els primers 
acords de “When It’s Sleepy Time Down 
South”, un clàssic amb el qual Satchmo 
iniciava les seves actuacions. L’acompa-
nyava la grossa cantant Velma Middleton, 
qui va delectar el públic quan va cantar a 
duo amb Armstrong. Els cinc components 
del grup van ser el trombonetista Trummy 
Young, el clarinetista Edmond Hall, el pi-
anista Billy Kyle, el contrabaixista Arvell 
Shaw i el bateria Barrett Deems.

L’ambient va ser extraordinari a tots 
tres concerts. Entre el segon i el tercer, 
Armstrong es va cruspir al seu camerino 
una suculenta paella que li va ajudar, 
juntament amb els frenètics aplaudi-
ments del públic, a superar el cansament. 
“Mentre la trompeta d’Armstrong llança-
va als quatre vents els seus desesperats i 
patètics crits de metall, els seus crits de 
dolor o alegria, destilats per uns llavis tan 
esquerdats que causava pena contemplar-
los, jo vaig veure caps platejats agitar-se 
frenèticament marcant el ritme. Com 
llençats per una substància explosiva, les 
gavardines, els abrics i els barrets vola-
ven pels aires”, va escriure Gasch.

En una ciutat on dominava el color gris, 
en uns temps on la dictadura continuava 
imposant-se, concerts com el que es va cele-
brar al Windsor Palace l’any 1955, al marge 
del caràcter minoritari del jazz, eren més 
que mai un símbol de les ànsies de llibertat i 
progrés. Aquell 23 de desembre es va prota-
gonitzar a Barcelona un moment estelar de 
la història del jazz a Catalunya.

Començava l’any 2000 i Fresh Sound Records va presentar en dos CD’s una 
selecció dels tres concerts fets al Windsor Palace. Una brillant manera de celebrar 
el 45 aniversari de la primera visita de Louis Armtrong a Barcelona.

Poder editar aquest recordatori va ser tot un cop de sort, ja que els enregistra-
ments estaven desapareguts. Ho explica Jordi Pujol:“Tot va començar al mercat 
de Sant Antoni un diumenge de l’any 1997: un venedor que coneixia el meu inte-
rès pels temes musicals em va mostrar unes velles cintes magnetofòniques guar-
dades en unes caixes completament blanques. Les bobines no tenien cap etiqueta. 
Em va dir que corresponien al buidat d’un pis del carrer Lauria. Més endavant 
vaig assabentar-me que havia estat propietat de Juan Antonio Araño i que els 
seus fills, quan va morir, havien posat en mans del seu amic Alfredo Papo la seva 
col·lecció de discos i llibres perquè gestionés la seva posada en subhasta… Me 
les vaig emportar per sentir-les. Em va dir que en tenia algunes més al seu pis. 
La meva sorpresa va ser gran quan vaig comprovar que corresponien al concert 
que el bluesman Big Bill Broozy va oferir al Capsa l’any 1953. Hi vaig tornar al 
diumenge següent i li vaig manifestar el meu interès per comprar les que li que-
daven. El mateix diumenge a la tarda vaig posar la primera bobina al magnetòfon 
i vaig deixar anar una continguda i irrepetible exclamació d’alegria en escoltar la 
veu del presentador, que anunciava Louis Armstrong. La qualitat del so era molt 
bona. En tractar-se d’enregistraments en directe, posseeixen una vivesa extraor-
dinària. Valia la pena intentar editar-les.” 

Una troballa a Sant Antoni
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EVA LECHUGA

La Barcelona Eròtica no 
pretende ser una guía 
turístico-sexual de la 
ciudad de Barcelona, ni un 
tratado antropológico del 
comportamiento erótico de los 
ciudadanos de una gran urbe, 
sino una muestra sincera y 
humana de la realidad de una 
ciudad que ha sido siempre 
permisiva en sus costumbres a 
la vez que discreta y prudente. 
Estructurado en tres partes 
claramente diferenciadas, 
explica primero las costumbres 
sexuales de la ciudad durante 
siglos de tolerancia y respeto, 
desde la época de los romanos 
hasta nuestros días, una ciudad 
que se ha ganado sin esfuerzo 
y con mucho 
placer el 
sobrenombre 
de la Sodoma 
y Gomorra 
situada entre 
Europa y 
África. La 
segunda parte 
está dedicada 
al oficio más 
antiguo de 
la ciudad: la 
prostitución. 
Los primeros 
prostíbulos se 
diferenciaban 
de las demás 
casas en que 
exhibían un número de color 
rojo, el de la pasión, en la 
fachada. Una de las casas de 
tolerancia más famosas que ha 
existido se llamaba Madame 
Petit, en calle del Arc del Teatre: 
fue el primer lugar de la ciudad 
donde entró un bidet e introdujo 
novedades hasta entonces 
nunca vistas, como la “cama 
redonda”. Por no hablar de La 
Casita Blanca, lugar al que 
cualquier mujer podía acudir 
acompañada por un hombre 
–fuera su cónyugue o no- sin 
dejar de sentirse una dama, ya 

que  -incluso en la actualidad- 
la discreción es la máxima de 
este famosísimo mueblé. Como 
no podía ser de otra manera, 
también hace un recorrido por 
las diferentes etapas que ha 
vivido un barrio que, aunque 
se llame “chino”, ha sido cobijo 
de todas las nacionalidades y 
pronto se convirtió en refugio 
de todo lo que estaba prohibido. 
Escritores de la talla de Jean 
Jenet o Josep María de Segarra 
le dedicaron duras palabras. 
La tercera parte describe 
lugares en los que los más 
atrevidos han podido disfrutar 
y relajarse. Desde las bacanales 
griegas hasta los carnavales y 
las fiestas populares, pasando 
por la oferta amplia y liviana 
de locales de espectáculos 

picarescos, 
Barcelona ha 
tenido siempre 
un sitio donde 
bailar, soñar 
o satisfacer el 
deseo erótico. 
Y es que 
Barcelona 
ha sabido 
conjugar el 
placer con 
el dinero sin 
perder la 
elegancia. 
Cada capítulo 
está apoyado 
en una 
variedad 

espectacular de fotografías de 
archivo de un valor incalculable 
para el que guste curiosear en 
este álbum erótico y sensual 
de Barcelona. En definitiva, 
se puede decir sin temor a 
equivocarse 
que vale la 
pena tener 
esta obra 
en la que el 
buen gusto 
no está 
reñido con el 
erotismo y la 
sexualidad.

Una ciudad para el sexo
LLIBRES

La ciudad 
sensual
La Barcelona Eròtica
Joaquim Roglan
Angle editorial, 
Manresa, 2003
208 págs.
41,35 €

LLIBRES

Los 70 en blanco y negro
CRISINA SIRUR

La reedición de Barcelona: Blanc 
i Negre, con un total de 371 
fotografías en blanco y negro, 
acerca al lector a observar 
una Barcelona auténtica y 
popular. Cada una de las 
fotografías refleja una ciudad 
viva, de muchas realidades. 
Son imágenes de la calle, de 
sus gentes, sus barrios, sus 
fiestas populares. Casi ningún 
personaje parece apreciar la 
presencia del fotógrafo y el que 
lo hace, mira al obturador con 
atractiva curiosidad.

A través de estas imágenes 
que Xavier Miserachs recogió 
a principios de los sesenta, 
podemos observar, por un 
lado, rincones de Barcelona 
transformados con el paso del 
tiempo, como la calle Pelai sin 

carriles, los niños jugando en 
las barracas de Montjuïc o las 
casas de Poblenou; por otro 
lado, también se reconoce una 
Barcelona que no cambia, el 
ambiente de gentío por las calles 
del Gòtic, las fiestas populares, 
el barrio de Gràcia...

El libro es una representación 
de las formas, colores y sabores 
que formaron una época: gestos, 
oficios, 
clases 
sociales, 
inmigración, 
deporte
en el 
Camp Nou, 
fiestas... 
En blanco 
y negro con 
muchas 
tonalidades 
de grises.

La visión de 
un maestro
Barcelona: Blanc i 
negre
Xavier Miserachs
Comentado por 
Josep Mª Espinàs
Editorial Electa, 
Barcelona, 2003
256 págs.
39 €

LLIBRES

Un passeig pels orígens 
de la Colònia Castells

JAUME FIGUERAS

Parlar de la Colònia Castells 
és parlar de la classe obrera i 
de la immigració. És parlar del 
passat i d’un present fugisser 
que ben aviat desapareixerà 
sota un pla de reforma urbana. 
En aquest context l’aparició de 
llibres com Un suburbi obrer 
a la Barcelona d’entreguerres. 
La Colònia Castells de les 
Corts, 1923-1936 és una bona 
forma de fixar en la memòria 
la realitat d’una barriada amb 
un passat de més de 80 anys i 
un futur que no s’allargarà més 
d’una dècada. Llavors, quan els 
passatges i les casetes hagin 
desaparegut quedarà aquest 
llibre que explica l’origen d’un 
suburbi que va nèixer humil 
i proletari i que la voracitat 
de la ciutat ha situat en un 
enclavament molt desitjable, 
entre els carrers Montnegre, 
Entença, Equador i Taquígraf 
Serra, a dos minuts a peu de 
L’Illa Diagonal i del centre 
històric de les Corts. Un 
suburbi obrer a la Barcelona 
d’entreguerres és un esforç de 
documentació per part dels seus 
autors, Glòria Andrés, Maria 
Rosa Bonet, Carlos Calvo i 
José Luis Oyón. És un esforç 
de recerca als arxius, entre 
papers,  i també de recerca i 
fixació de la memòria viva, la de 
les persones que encara tenen 
casa seva en aquests passatges 
o les que hi van viure, fent 
un recorregut tant per dades 
estadístiques com per records.

Aquest llibre explica la 
construcció de la Colònia 
Castells i fa una descripció tant 
de l’arquitectura, amb casetes 
senzilles d’entre 27 i 34 metres 
quadrats, com de la realitat 
social que la va habitar en els 
seus orígens. En aquest sentit 
esdevé una petita història de 
l’expansió de la ciutat i de 
l’arribada d’immigrants que 

experimenta Barcelona entre 
la primera guerra mundial 
i la guerra civil. La Colònia 
Castells va ser, com afirma el 
director d’aquest llibre, José 
Luis Oyón, “un barri de casetes 
de treballadors immigrants 
que vingueren a Barcelona a 
millorar la seva fortuna” i també 
va ser, juntament amb moltes 
altres colònies obreres, “un dels 
signes d’una època clau en la 
formació de la ciutat: la del gran 
cicle edificatori, d’immigració 
i políticament reivindicatiu 
del període d’entreguerres”. 
Un barri amb un teixit social 
format en el seu naixement 
gairebé de forma exclusiva 
per immigrants, per obrers no 
qualificats, valencians en la seva 
majoria, però també murcians, 
andalusos i aragonesos, amb 
unes taxes d’analfabetisme que 
gairebé triplicaven la mitjana 
de la ciutat i amb uns nivells 
d’escolarització ínfims. Uns 
ingredients que van formar un 
teixit social sòlid i un sentiment 
d’unitat molt fort basat en 
una experiència comuna, la 
immigració, i en unes condicions 
de vida i de treball molt 
similars en una barriada que 
es va singularitzar per la seva 
massificació, amb la constucció 
de 120 
habitatges 
impulsats 
per un 
operador 
privat i 
construits 
en poc 
més d’una 
hectàrea. 
Una 
barriada que 
aviat serà 
un record 
per deixar 
pas a una 
zona verda 
i tres blocs 
d’edificis.

Memòria de la 
classe obrera
Un suburbi obrer 
a la Barcelona 
dʼentreguerres. La 
Colònia Castells de 
Les Corts, 1923-
1936.
José Luis Oyón, 
Gloria Andrés, María 
Rosa Bonet i Carlos 
Calvo.
Publicat pel Districte 
de Les Corts i 
lʼArxiu Municipal 
de Barcelona a la 
col·lecció “Memòria 
de Barcelona” 

Històries de la 
nostra ciutat

LLIBRES

REDACCIÓ

L’estiu és temps de lectura. 
Recomanem dues novel·les 
que d’una manera o una altra 
ens ajudaran a conèixer millor 
alguns moments o personatges 
de la història de la nostra ciutat.

La Xava. Juli Vallmitjana. 
Edicions de 1984.
288 pàgs. 18 euros.

Juli Vallmitjana (1873-1937) 
presenta un retrat escruixidor 
dels ambients més pobres de 
la Barcelona de 1905. La Xava, 
que ara ha estat reeditat, va ser 
publicat al 1910. Enric Casasses 
diu al pròleg: “La novel·la va 
tenir força, èxit i es va guanyar 
la justa fama entre el públic, 
però va ser rebutjada pels 
ambients benpensants (pel seu 
contingut) i menyspreada pels 
acadèmics (per la seva forma). 
Del contingut, s’ha de dir que 
com a mínim, tot és veritat. La 
forma, és genial”.

Espuelas de papel. Olga Merino. 
Alfaguara ediciones. 282 pàgs. 
17 euros.

Aquesta novel·la retrata la 
immigració andalusa dels anys 
50 que, fugint de la fam i la 
pobresa, es trasllada a Barcelona 
en plena postguerra. Crònica 
d’una època de silenci, derrota i 
esforç. Olga Merino ha escrit un 
llibre ple d’imatges i emoció.

Els barris sota Montjuïc

La immigració als anys 50
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Retrat
Una entrevista de Marc Andreu 

La periodista canadenca Naomi 
Klein, autora del llibre No logo i 
una de les icones del moviment 
altermundialització, va presen-
tar el maig passat a Barcelona, 
juntament amb el seu company 
Avi Lewis, la pel·lícula documen-
tal La toma, sobre el moviment 
cooperativista i dʼocupació de 
fàbriques que viu Argentina des 
del col·lapse econòmic del 2001. 
Després de dos anys de treball, la 
parella dʼactivistes canadencs va 
voler que la preestrena europea 
dʼun documental que encara no 
té distribució comercial definida 
coincidís amb la seva participació 
als actes alternatius del Primer 
de Maig barceloní i a les jorna-
des sobre comunicació activista i 
descentralitzada que el Macba va 
organitzar sota el títol La revolució 
(no serà) retransmesa. Retrans-
metre no la revolució, però sí pe-
tites experiències revolucionàries, 
és el que aconsegueixen Lewis 
(director) i Klein (guionista) amb el 
seu film La toma, a mig camí del 
documental El efecto Iguazú i la 
pel·lícula Los lunes al sol.

Els documentals 
cinematogràfics estan agafant 
força com a alternativa 
informativa. Vostès han deixat 
els llibres i la televisió pública 
canadenca per sumar-se a 
aquesta explosió?
La televisió escombraria i 

els reality show són, de fet, una 
televisió irreal que ha creat la 
necessitat de conèixer la verita-
ble realitat. I per aconseguir-ho, 
el format que permet investigar i 
explicar millor el món és el llarg-
metratge documental. A més, 
normalment les televisions igno-
ren el moviment altermundialit-
zador i quan cobreixen informa-
tivament les seves activitats ho 
solen fer només superficialment. 
Per això es important que vagin 
fent-se més documentals com 
el nostre que, d’altra banda, es 
nodreixen de la mateixa energia 
que ha fet possible el desenvo-
lupament dels nous moviments 
socials.

Una pel·lícula pot aprofundir en 
una anàlisi tant com un llibre?
És veritat que la lectura d’un 

assaig té molta més força per 
transmetre informació i idees. 
Llegir es millor, però escriure 
també és més difícil. No logo, per 
exemple, va significar un treball 

d’investigació de quatre anys, en 
solitari i sota una gran pressió, 
mentre que La toma ha suposat 
dos anys de feina, tampoc fàcil 
però ja en equip. En qualsevol 
cas, una pel·lícula, per la capa-
citat que té de transmetre una 
història humana, sempre pot 
emocionar molt més que un lli-
bre i, en definitiva, és sempre 
més subversiva.

Aquest esclat contrainformatiu 
cinematogràfic és possible 
ara per la simplificació i 
abaratiment de les noves 
tecnologies?
És evident. Fa un segle els 

moviments alternatius s’expres-
saven amb panflets i amb diaris, 
però també amb la música i les 
cançons. En qualsevol cas, tots 
els moviments socials creen la 
seva cultura i en els darrers anys 
ha coincidit una nova revolució 
cultural amb la revolució tecno-
lògica.

Per què són dos periodistes 
canadencs, i no pas 
llatinoamericans o espanyols, 
els que filmen lʼArgentina de 
les ocupacions de fàbriques i 
les assemblees de barri?

Des del febrer del 2000 hem 
anat seguint informativament 
què passava a l’Argentina, un 
país on de cop tothom va sortir 
al carrer com no s’havia vist mai 
abans. Vam sentir la necessitat 
d’anar-hi i conèixer-ho de prop 
per explicar-ho al Canadà i als 
Estats Units, on la ignorància so-
bre la realitat llatinoamericana 
en general és molt elevada. I el 
cas especial d’Argentina, un país 
que està a la frontera entre el 
tercer i el primer món, ens facili-
tava molt la tasca explicativa.

Volen fer veure les orelles del 
llop (la fuga de capitals i la 
deslocalització dʼempreses) a 
la gent del primer món?
La toma pretén donar un gir 

de 180 graus al debat sobre la 
globalització presentant alter-
natives a un sistema econòmic 
capaç d’arrassar avui un país 
fronterer entre el primer i el 
tercer món com Argentina però 
que també amenaça per igual 
Barcelona, Toronto i Caracas. 
Moltes empreses tanquen arreu 
i és bo que coneguem com uns 
treballadors concrets afronten 
situacions concretes. Nosaltres 
ens hem aproximat al coopera-

FERRAN NADEU
Avi Lewis i Naomi Klein, al Raval de Barcelona. 

tivisme autogestionari sorgit a 
l’Argentina després del colapse 
econòmic del 2001 i que ja comp-
ta amb 200 fàbriques i 15.000 
obrers amb molta humilitat. I no 
hem oblidat que, dins de la rea-
litat global del neoliberalisme, 
Argentina té una història i una 
realitat política específica.

Què aporta lʼexperiència 
argentina a un moviment obrer 
que en altres països i moments 
històrics ja ha experimentat 
lʼocupació de fàbriques i el 
cooperativisme?
La tradició històrica del mo-

viment obrer i del sindicalisme 
és la de la vaga com a forma de 
pressió per treballar menys i en 
millors condicions. En canvi, les 
ocupacions de fàbriques a l’Ar-
gentina es fan sota la insistència 
en el dret i la necessitat a treba-
llar. Què hi ha de nou? Doncs és 
prou evident el canvi de para-
digma. A més, com reflecteix La 
toma¸ ara es posa més l’èmfasi en 
la democràcia a la feina i menys 
en la lluita obrera clàssica. De 
fet, La toma no explica tan sols 
l’ocupació d’una fàbrica i d’un lloc 

de treball, la tradicional presa de 
consciència social, sinó també 
la presa d’una nova consciència 
cultural molt lligada a l’esperit 
que emana dels nous moviments 
socials i juvenils: els okupes, els 
impulsors del software lliure, els 
partidaris d’una música indepen-
dent de les multinacionals...

Per això a la Barcelona del 
Primer de Maig vostès sʼhan 
sumat als actes alternatius del 
May Day i no a la manifestació 
sindical tradicional?
El May Day reflecteix millor 

l’esperit de la nova classe obre-
ra, aquella que ja retratava No 
logo i que està marcada per la 
precarietat. Cada cop més es 
perd el sentit de treball com l’ha 
viscut i entès el moviment obrer 
tradicional i prenen més força 
els conceptes d’autosuficiència i 
d’una lluita obrera diferent, que 
no depengui tant de líders i orga-
nitzacions com de la democràcia 
assambleària.

Aquest assamblearisme no és 
nou... i no sempre funciona.
És cert, només cal recordar 

experiències dels anys 70. Però 
la gent aprèn dels errors del pas-
sat i si abans la política anava 
des d’un cap ideologitzat cap als 
peus, ara fa el recorregut invers: 
surt dels peus i puja cap al cap. 
En altres paraules, la ideologia 
avui neix i creix de l’acció i a 
partir de la realitat concreta i 
quotidiana.

Activistes que 
no són Fòrum

Naomi Klein i Avi Lewis 
són una enamorada 
parella de periodistes 
canadencs units pel seu 
activisme social. A ella, 
com a mínim, li ve de 
família, doncs és filla d’un 
objector de consciència 
nordamericà que va 
emigrar al Canadà per 
escapar de la guerra del 
Vietnam i néta d’un dels 
sindicalistes californians 
que van organitzar la 
primera vaga a la factoria 
Disney, ara fa més de mig 
segle. La seva primera 
visita a Catalunya ha 
estat a la Barcelona del 
2004, la que “encara té 
institucions culturals 
obertes a l’activisme” 
però no a la del Fòrum, 
on Klein va rebutjar 
participar, tot i la 
invitació del seu amic 
Manuel Castells, perquè 
“manipula el llenguatge i 
les idees dels moviments 
socials”. Prou que ho sap 
qui ha descobert a casa 
nostra que els mandarins 
culturals han estampat 
al seu emblemàtic llibre 
No logo el logo del Fòrum 
sense que ella ho sabés.

Naomi Klein i Avi Lewis
Periodistes i altermundialitzadors

“Avui la ideologia
neix i creix de l’acció”

“Calen alternatives 
a un sistema 
econòmic capaç 
d’arrassar un país 
entre el primer 
i el tercer món 
com Argentina 
però que també 
amenaça Toronto
i Barcelona”
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Sant Antoni, un barri sense districte 
o un districte sense barri?

SANT ANTONI
ALFONS BARCELÓ●

Tothom parla meravelles de la de-
mocràcia participativa, però ningú 
no sap com sʼha de cuinar aquest 
plat. Evidentment, que els governs 
hagin de passar per les urnes 
cada tres o quatre anys està molt 
bé, i és una bona garantia contra 
les malifetes grosses, segons vam 
poder comprovar fa poc. Però tots 
sabem que denunciar i corregir les 
petites desviacions de la voluntat 
popular no és tan fàcil. També 
sabem que el poder corromp i que 
cal estar vigilant i controlar els que 
manen. Per això, defensar la de-
mocràcia participativa no significa 
rebutjar la democràcia represen-
tativa (o sigui, lʼelecció periòdica 
dels representants del poble), sinó 
propugnar que sʼeixamplin les 
vies dʼintervenció dels ciutadans 
respecte dels problemes del poder 
polític i de la convivència. Evident-
ment es pot participar de moltes 
maneres: actuant en el si dels mo-
viments socials, enviant cartes de 
protesta o de felicitació als diaris, 
acudint a les manifestacions ciuta-
danes. En qualsevol cas convé no 
oblidar que la societat no és una 
simple suma dʼindividus, sinó un 
sistema complex i dinàmic regit 
per diverses formes de cooperació 
i de conflicte, estructurat per insti-
tucions i jerarquies de tota mena, 
amb un funcionament orientat per 
les necessitats, interessos i valors 
de la gent.

El pla es posa en marxa

Doncs bé, amb aquest rerefons 
es va endegar fa dos anys el 
pla comunitari de Sant Antoni. 
La cosa havia començat amb 
alguns sociòlegs que volien fer 
una recerca sobre “treball social 
comunitari”, per tal dʼapropar els 
veïns a lʼadministració (o a lʼin-
revés). Més específicament, es 
tractava de posar a prova noves 
formes dʼacció col·lectiva aptes 
per estimular la participació ciu-
tadana, millorar la convivència i 
ajudar a prioritzar els objectius de 
les administracions. En concret, 
el febrer de 2001 la Diputació de 
Barcelona decidí donar suport a 
un equip de lʼEscola Universitària 
de Treball Social per tirar enda-
vant un projecte de recerca i acció 
sobre aquestes qüestions. Per 
realitzar un estudi comparatiu es 
van seleccionar tres nuclis pobla-
cionals prou diferents:  la Manco-
munitat de la Plana de Vic, el barri 
de Can Parellada a Terrassa i el 
barri de Sant Antoni a lʼEixample 
de Barcelona.

El barri de Sant Antoni era un 
bon candidat per posar en marxa 
una experiència dʼaquest estil. 
És un nucli urbà dens, amb una 
associació de veïns ben assenta-
da, una considerable xarxa dʼen-
titats que cooperen puntualment 
(sobretot amb motiu de la Festa 
Major del barri), un notable esperit 
cívic i solidari i un equip de tècnics 
municipals disposats a intervenir 
de valent en un assaig de partici-

pació ciutadana.
Per tirar endavant el projecte, 

i per tal de cohesionar un equip 
dinamitzador inicial, durant el mes 
de febrer de 2002, i sota la tutela 
de professors de la Universitat de 
Barcelona, es van realitzar unes 
jornades formatives. Hi participa-
ren unes 20 persones procedents 
de la comissió de Festa Major i 
de lʼassociació de veïns, a més 
de tècnics de serveis municipals i 
representants polítics del barri.

Durant els mesos següents 
el projecte va ser presentat a 
les entitats de joves del barri, a 
lʼassociació de veïns, a la coor-
dinadora de Festa Major, per tal 
dʼanimar-los a participar activa-
ment en aquesta prova de mobi-
lització ciutadana i col·laboració 
amb les administracions. El Pla 
es presentava com un projecte 
obert, solidari i participatiu, on 
anaven fent camí plegats veïns, 
entitats i tècnics municipals. En 
gros, es tractava de començar la 
ruta establint uns grups de treball 
sobre les principals àrees pro-
blemàtiques del barri i de la vida 
quotidiana. I semblava recomana-
ble que aquests grups de treball 
es marquessin una sequència 
dʼobjectius a assolir, un rere lʼal-
tre. Esquemàticament, les etapes 
del recorregut havien de ser: co-
nèixer el territori, detectar els pro-

blemes més punyents, proposar 
intervencions des de la societat i 
els serveis municipals i reclamar 
solucions a lʼadministració.

Un cop duta a terme aquesta 
fase preliminar i constatada la 
disposició dʼun bon grapat dʼenti-
tats i de veïns a prendre part en 
el projecte, tingué lloc el 30 de 
maig de 2002, en el Centre Cívic 
de Cotxeres Borrell, una espècie 
dʼassemblea fundacional del Pla. 
Allà es va decidir posar en marxa 
sis comissions de treball (Gent 
gran, Joves, Infància i Adolescèn-
cia, Solidaritat, Cultura i lleure, 
Immigració); sʼencarregaren les 
tasques de coordinació al GIAP 
(Grup dʼInvestigació i Acció Par-
ticipativa) on estaven en paritat 
els membres del moviment veïnal 
i de les administracions públiques; 
també sʼacordà fer unes reunions 
de seguiment periòdiques, obertes 
a tothom, a fi dʼanar consolidant la 
feina feta i retre comptes a tots els 
interessats. Un centenar de perso-
nes estaven assabentades i veien 
amb bons ulls lʼexperiència, i una 
seixantena sʼhi adheriren com a 
membres actius. El pla comença-
va la seva singladura amb força 
gent i bons auspicis. El primer 
objectiu era elaborar uns Informes 
de Coneixement Compartit de la 
Realitat, o sigui, un diagnòstic 
bàsic sobre lʼàmbit dʼactuació de 
cada comissió.

Etapa de consolidació

Un any més tard aquestes tas-
ques sʼhavien executat de manera 
satisfactòria. Les comissions (en-
tre 6 i 15 persones cadascuna) 
sʼhavien anat reunint i havien 
assolit aquest primer objectiu. El 
10 dʼabril de 2003 en una sessió 

de treball oberta es debateren 
aquests informes al Centre Cívic 
de Cotxeres Borrell, amb lʼas-
sistència de prop de cinquanta 
persones. Mentrestant sʼhavia 
posat en marxa lʼespai virtual del 
pla comunitari, el xarxantoni.net, 
on es podien consultar els docu-
ments que sʼanaven generant, així 
com un informe global de la feina 
que anava duent a terme el GIAP 
(o coordinadora).

Sʼobria aleshores una segona 

fase on es configurava el disseny 
per part de cada comissió de 
projectes dʼacció específics. Cal 
assenyalar que alguns dʼells re-
querien un finançament especial, 
mentre que dʼaltres es podien en-
gegar a partir dels recursos propis 
(suport dʼentitats cíviques i asso-
ciació de veïns juntament amb 
el treball solidari del voluntariat). 
Per consegüent es demanaren 
una sèrie dʼajuts i subvencions, al 
temps que Districte i Generalitat 
es comprometien a aportar un 
finançament que permetés el des-
plegament de diverses iniciatives.

Durant la segona meitat de 
lʼany 2003 es consolida la xarxa 
informàtica, es posa en marxa el 
Punt dʼInformació per a la Gent 
Gran a lʼassociació de veïns, es 
realitza un taller de grafitti, sʼen-

ARXIU XARXA SANT ANTONI
Equip inicial de la coordinadora del pla comunitari de Sant Antoni, a lʼabril de 2003. 

El pla comunitari 
sʼiniciava per posar
a prova noves 
formes dʼacció 
col·lectiva

Assolida la fase 
preliminar es 
constatava la 
disposició dʼentitats
i veïns a participar 
en el projecte

Els plans 
comunitaris
als barris

REDACCIÓ
Reproduïm un article firmat per 
Alfons Barceló que fa referència 
a les vicissituds viscudes pel Pla 
Comunitari de Sant Antoni. De-
manem disculpes per publicar-lo 
amb cert retard, però considerem 
que continua tenint interès per als 
nostres lectors.

De fet, aquest treball ens ha 
suggerit la necessitat de plantejar 
a fons què són i perquè sorgeixen 
els Plans Comunitaris als barris.

A la nostra ciutat, si no ens 
equivoquem, els barris de Ver-
dum, Roquetes, Ciutat Meridiana, 
Bon Pastor, Baró de Viver, Torre 
Baró, Vallbona i Sant Antoni estan 
impulsant els seus corresponents 
plans.

Uns plans que es comencen 
a portar a terme a Barcelona a la 
dècada dels 90. Unes vegades, 
degut a la debilitat del propi mo-
viment veïnal, intentant provocar 
una reactivació de la participació 
ciutadana. En altres casos, per la 
necessitat dʼincorporar el màxim 
de sectors del barri per realitzar 
conjuntament un diagnòstic que 
permetés concretar les prioritats.

En el dossier del proper número 
de Carrer analitzarem a fons el 
plans comunitaris i el seu caràcter 
consensual en la presa de deci-
sions, el paper del teixit social i 
els treballadors i treballadores 
comunitaris, la potenciació de la 
participació i lʼenfortiment del mo-
viment veïnal en el seu sentit més 
ampli; La col·laboració entre veïns 
i administracions i la necessitat 
de defensar lʼautonomia del teixit 
social i desenvolupar una consci-
ència crítica entre els ciutadans; 
La importància de garantir una 
informació suficient i a temps entre 
les administracions i els veïns i ve-
ïnes i entre el Pla Comunitari i els 
seus destinataris; Les diferències 
entre aquells plans que aborden la 
remodelació dʼun barri o bé la seva 
reforma; com es plantegen les 
desigualtats, els processos dʼex-
clusió social existents i els reptes 
mediambientals; les metodologies 
participatives, debatent les dificul-
tats existents a lʼhora dʼincorporar 
una participació activa, no només 
entre les entitats, sinò també entre 
veïnat en general.
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gega la creació dʼuna xarxa de 
voluntaris per a activitats solidàri-
es de tota mena, es participa en la 
preparació de la Festa Major del 
Sant Antoni, es prepara la creació 
dʼun punt Òmnia (o espai amb 
ordinadors per a activitats de dive-
sos col·lectius, com gent gran, jo-
ves, estudiants), projecte pel qual 
la parròquia de la Preciosíssima 
Sang havia ofert un local idoni. En 
general, doncs, es consolida lʼes-
tructura orgànica del pla (amb una 
coordinació bicefàlica, associació 
de veïns i tècnics de lʼadministra-
ció), amb totes les comissions ac-
tives (excepte Cultura i lleure, que 
havia plegat el juny de 2003) i un 
ressò veïnal considerable. A més, 
a les publicacions de lʼassociació 
de veïns (Sant Antoni 2000 i Full 
Informatiu) sʼanaven publicant 
avisos, notes i articles sobre les 
activitats del pla comunitari i de 
les comissions.

Com a mostra de participació 
puntual, val a dir també que arran 

de la Festa Major (entre el 16 i el 
25 de gener de 2004), el Pla Co-
munitari organitza les següents 
activitats: difusió i animació a les 
escoles amb repartiment del pro-
grama infantil, taules informatives 
sobre el pla els dos diumenges, 
jornada Hip Hop amb exhibició 
de grafitti, conferència sobre com 
posar límits als fills, conferència 
sobre la nova Llei dʼEstrangeria i 
sessions informatives per a veïns i 
veïnes immigrants. També es col-
labora estretament en un projecte 
de reconstrucció de la memòria 
històrica del barri, i es proposa el 
tema de la solidaritat per al con-
curs fotogràfic.

En síntesi, a principis del 
2004, el pla comunitari apareix 
com una experiència viva, que ha 
estat capaç dʼatreure nova saba 
i nous voluntaris, que ha reforçat 
els lligams i la col·laboració entre 
veïns, entitats i serveis munici-
pals, amb projectes novells i amb 
empenta. Aquesta situació de 
bona salut i bones perspectives 
es veu reconeguda fins i tot de 
manera formal, puix que el pla co-
munitari rep el dia 9 de febrer de 
2004 el Premi Josep Maria Rueda 
i Palenzuela, atorgat a Projectes 
dʼAcció Comunitària per lʼÀrea de 
Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona. 

Una intervenció irresponsable

Davant dʼaquest quadre idíl·lic, 
sembla que el comportament es-
caient per part de lʼadministració 
municipal  hauria de ser donar 
suport al projecte i felicitar els 
impulsors. Però no. En lloc de 
“dinamitzar” el pla, lʼhan “dinami-
tat”. El dia 10 de febrer, el gerent 
Lucchetti comunica a Xabier Ba-
llesteros, director del Centre de 
Serveis Socials de Sant Antoni, 

el seu trasllat forçós i immediat 
al Centre de Serveis Socials de 
lʼEsquerra de lʼEixample. Resulta 
que Xabier Ballesteros era també 
un dels dos coordinadors del pla, 
així com un dels principals impul-
sors dʼaquest projecte des de bon 
començament i una de les perso-
nes que més hores i esforços ha-
via dedicat a la posada en marxa 
dʼaquesta iniciativa.

El voluntariat del pla no entén 
res i reclama explicacions. Des de 
lʼassociació de veïns es demana 
una reunió urgent amb la regidora, 
Assumpta Escarp, donat que els 
responsables veïnals consideren 
que actuacions dʼaquest taran-
nà malbaraten els esforços per 
aconseguir xarxes solidàries, a la 
vegada que erosionen greument 
el prestigi de les institucions muni-
cipals i la bona fama dels respon-
sables polítics.

El dia 18 de febrer, a la seu 
del districte, la regidora i el ge-
rent reben una comissió de cinc 
persones (en representació de 
lʼassociació de veïns, de les tres 
parròquies i Càritas, del Projecte 
de Reforç escolar i Integració 
Social, de la xarxa de voluntariat i 
del mateix pla comunitari). En una 
reunió molt tensa, la Regidora (de 
“participació ciutadana”, no us ho 
perdeu!) explica que lʼAjuntament 
no ha de demanar el parer a ningú 
per moure el seu personal i que 
ha estat una decisió meditada i 
irrevocable. Se li fa saber, per part 
dels veïns, que ens sembla una 
mesura incompetent i irresponsa-
ble i que seʼn poden derivar molts 
danys. La reunió acaba sense cap 
acord i amb posicions molt dis-
tants, gairebé hostils.

Lʼendemà, assabentats de 
com va anar la reunió amb la 
regidora, es dissol per unanimitat 
la coordinadora del pla comunitari 
de Sant Antoni (GIAP), un equip 
de vuit persones on sʼintegraven 
paritàriament representants dʼen-
titats cíviques del barri i tècnics 
de lʼajuntament. Les dimissions 
en cadena comencen pels repre-
sentants veïnals, i els tècnics es 

troben de fet desautoritzats i sen-
se interlocutors per mantenir una 
estructura que dʼentrada es volia 
molt participativa i gestionada 
conjuntament. No es tracta dʼuna 
crisi interna: tots els membres 
dʼaquesta coordinadora valoren 
molt positivament els dos anys 
de treball, així com les relacions 
i lʼambient existents. Però els 
voluntaris no estan disposats a 
col·laborar amb un districte que 
actua de forma unilateral i sen-
se consideracions respecte dels 
efectes negatius que aquella inter-
venció comporta sobre la xarxa de 
voluntariat que sʼestava constituint 
al barri. Es posa així punt i a part 
a una experiència francament 
positiva i engrescadora, que ja 
comptava amb dos anys de vida i 
un exemplar balanç de trajectòria i 
de resultats.

És clar que el factor desen-
cadenant de lʼenfrontament va 
ser el trasllat forçós i urgent de 
Xabier Ballesteros, per motius o 

amb excuses que no coneixem, 
però tot i així, cal remarcar que la 
indignació i el desencís dels vo-
luntaris tenien arrels més profun-
des. Aquests sentiments estaven 
vinculats sobretot a la percepció 
que els responsables municipals 
havien actuat amb prepotència i 
deslleialtat, dos trets incompati-
bles amb el diàleg i la participació 
que generalment prediquen els 
polítics, però que no sempre prac-
tiquen. A sobre, aquestes males 
maneres revelaven un despotis-
me ignorant i irresponsable, gai-

rebé fregant la categoria de “perill 
públic”. Fet i fet, mai sʼha dʼoblidar 
que construir moviments socials 
és una tasca lenta, laboriosa i difí-
cil, mentre que les barrabassades 
poden soscavar-los en un tres i 
no res.

Una tasca col·lectiva

Tanmateix, a part de denunciar els 
fets i lamentar aquest trist final, 
mʼagradaria apuntar ara breu-
ment algunes consideracions en 
positiu. Millorar el teixit associatiu 
i trobar noves formes dʼintervenció 
són sempre objectius importants. 
Evidentment no hi ha receptes 
miraculoses, però si es busquen 
es poden trobar moltes persones 
disposades a participar en projec-
tes amb cara i ulls. Contactar amb 
elles, engrescar-les i descobrir les 
línies dʼactuació escaients són 
tasques col·lectives que requerei-
xen voluntat i imaginació. També 
cal remarcar que la transparèn-
cia i la lleialtat són condicions 
indispensables perquè rutllin els 
nuclis organitzats i es mantinguin 
les xarxes solidàries. Els funci-
onaris i les administracions són 
aliats necessaris, però cal anar 
amb compte davant de les seves 
propensions a manegar les coses 
a la seva manera, sovint més pre-
ocupats per la “foto” i les medalles 
que no pas per la consolidació a 
mig termini de lʼacció ciutadana; 
per desgràcia, són més proclives 
a fomentar relacions clientelars 
que a potenciar societats més 
lliures i més responsables.  El mo-
viment veïnal ha dut a terme una 
acció continuada força valuosa, 
però està amenaçat dʼenvelliment 
si no troba nous eixos de parti-
cipació i dʼacció. Posar a prova 
noves modalitats per aglutinar a la 
gent i intervenir en la vida pública 
constitueixen els grans reptes pel 
futur immediat. El pla comunitari 
de Sant Antoni ha estat una expe-
riència modèlica, per bé que curta, 
de com explorar nous camins i 
atreure voluntaris amb esperit cí-
vic i solidari.

ARXIU XARXA SANT ANTONI
Informació sobre el Pla Comunitari de Sant Antoni a la festa major del barri, aquest gener. 

La reunió de la 
comissió del pla 
comunitari amb la 
regidora i el gerent 
del Districte acaba 
sense acord i amb 
posicions hostils

La dimissió en bloc 
de la coordinadora 
no es deu a una 
crisi interna: tots els 
membres valoren 
molt positivament els 
dos anys de treball

Breus 
de barri●

VALLBONA (9BARRIS)
Sense clavegueram
Ho va denunciar el periodista 
Josep Mª Huertas en un article 
publicat a lʻAvui: “En un barri 
humil com ara Vallbona, sʼhan 
fet promocions dʼhabitatges 
públics que no podran lliurar-
se perquè no sʼha pensat en 
les clavegueres i no hi ha 
partida ni pressupost. Un dels 
tres promotors és el Patronat 
Municipal de lʼHabitatge”. 
Sense comentaris.

SANTS

Soterrament de les vies
Si han tornat els soldats de 
lʼIraq, no és possible que 
el Govern tripartit modifiqui 
el projecte i reculli la justa 
reivindicació veïnal de soterrar 
les vies? Aquesta pregunta 
se la feia el veïnat afectat 
i van plantejar el tema a 
lʼAjuntament i la Generalitat. 
No es va acceptar la proposta 
veïnal i mentrestant el 
projecte, que sortirà ara a 
informació pública, augmenta 
considerablement els metres 
quadrats a construir dedicats 
a hotels, oficines i comerços. 
Plusvàlues que no es 
dediquen a cobrir el cost del 
soterrament.

TRINITAT VELLA

Els oblidats
“LʼAjuntament de Sant Andreu 
ens roba el futur. No volem ser 
els oblidats”. És el text de la 
pancarta que va encapçalar la 
manifestació que lʼassociació 
de veïns va organitzar fins 
a la seu del districte. També 
van ser presents al ple del 
districte per reclamar al 
regidor Jordi Hereu diàleg i 
més equipaments. LʼAV creu 
que el PAD no contempla cap 
projecte o important.

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

Caserna per a equipaments
Els veïns i veïnes es lamenten 
de la manca dʼinterès de la 
consellera Montserrat Tura 
respecte la seva reivindicació. 
Tura els indica en un escrit 
que les decisions sobre espais 
corresponen a lʼAjuntament 
i que necessiten alguns dels 
edificis que avui ocupa la 
policia. LʼAV li recorda els 
compromisos electorals 
del PSC, i que el president 
Pasqual Maragall és un del 
7.000 signants que recolza la 
seva reivindicació.

GRÀCIA

Salvar La Violeta
La Mútua dʼIndustrials i 
Comerciants de Gràcia, que de 
fa anys té una vida esmorteïda, 
ha venut lʼedifici on estava 
ubicat el Casal de La Violeta, 
on desenvolupaven les seves 
activitats diverses entitats. 
Gràcia pot perdre un espai que 
des de la seva construcció va 
tenir una clara vocació social i 
col·lectiva. La Violeta està en 
perill. El seu nou propietari és 
una immobiliària holandesa i, 
com tota immobiliària, té uns 
interessos molt diferents.
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Políticamente correcto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

DOLLY, LA OVEJA: Si en lugar de ser una oveja, la original Dolly 
hubiera sido un carnero, seguro que hubiera cobrado derechos de 
autor por clonación.

PENSAR: Actividad del cerebro que raras veces alcanza la exce-
lencia y que habitualmente se utiliza para justificar los instintos, 
esos chicos traviesos.

LEY DE LA SELVA: Principio clásico según el cual unos pocos 
bichitos que comen carne devoran a otros muchos que comen 
hierba. El neoliberalismo propugna que además los bichitos de la 
hierba se la paguen a los otros a precios astronómicos.

REDACCIÓ

Amb motiu de la cimera del G8 
a Evian (Suïssa), lʼany passat 
milers de persones de diversos 
països es van reunir per exerci-
tar el seu dret a manifestar-se. 
Un grup de persones va decidir 
bloquejar un pont de lʼautopista 
Ginebra-Laussane. Van creuar 
una corda i en els seus extrems 
es van penjar dos escaladors. Un 
dʼells, Martin, veí de Nou Barris 
i membre actiu del col·lectiu de 
Can Masdéu.

En arribar la policia, seʼls va 
informar de lʼacció, però la seva 
única obsessió era obrir el trànsit. 
Van deixar que els cotxes avan-
cessin cap a la corda i un policia 
la va tallar. Martin va caure al buit 
(més de 20 metres) i Gesine, 
que es trobava penjada a lʼaltre 
extrem, va poder ser subjectada 
pels seus companys. La policia 
no va oferir ajuda al ferit i es va 

dedicar a garantir la fluïdesa del 
trànsit i detenir els manifestants.

Martin es va trencar la pelvis, 
la columna vertebral i es va des-
trossar el peu esquerra en la cai-
guda. Cinc operacions, setmanes 
hospitalitzat i un període de dolo-
rosa rehabilitació de cinc mesos 
que li permet caminar encara que 
mai es recuperarà del tot.

El procés judicial no reconeix a 
Gesine com a víctima encara que 
va patir durant mesos desordres 
per estrès traumàtic. Els manifes-
tants sʼenfronten a un judici el 28 
de juny on seʼls acusa de tallar el 
trànsit i posar en perill la vida dels 
conductors. Segons la policia no-
més sʼha de jutjar els activistes. 
Es passa per alt que la policia, en 
tallar la corda, va atemptar contra 
les seves vides i després no va 
prestar lʼauxili necessari.

Diferents col·lectius europeus 
exigeixen una investigació im-
parcial, que se suspengui els po-

licies implicats i que lʼEstat suís 
pagui les despeses i la correspo-
nent indemnització. Desenes de 
solidaris aniran a Suïssa a finals 
de juny per estar amb els seus 
companys i celebrar una jornada 

Solidaritat amb els jutjats a Evian

Oposició veïnal a la ubicació
dʼun parc de neteja al Poble Sec

REDACCIÓ

Les quatre associacions de veïns 
i veïnes del Poble Sec (Hortes de 
Sant Bertran, La Satàlia, Poble 
Sec i La França) sʼoposen a la ubi-
cació del nou parc de neteja que 
construeix lʼAjuntament al barri.
 La instal·lació estarà situada al 
costat del jardí de la Primavera, 
molt a prop del Centre dʼAtenció 
Primària. Les entitats han iniciat 
una campanya de recollida de 
signatures (ja nʼhan aconseguit 
més de 3.000) i, dʼaltra banda, 
han penjat prop de 400 pancartes 
en tota la zona demanant un nou 
emplaçament.

El veïns argumenten que exis-
teixen altres espais més adients 
per ubicar el parc, com ara la mun-
tanya de Montjuïc. “No es tracta 
de ser insolidaris i no tenir visió de 

ciutat”, -diuen al manifest conjunt- 
“però des de les associacions de 
veïns es creu que hi ha altres es-
pais a prop que no estan a la vora 
dels veïns”. Les entitats aprofiten 
per recordar a lʼAjuntament que el 
barri té mancança dʼequipaments, 
especialment per a joves i entitats.

El parc de neteja ocuparà 4.000 
metres quadrats repartits en dues 
plantes i es preveu que les obres 
finalitzin el mes de desembre de 
2004. Cobrirà el territori que abra-
ça des de la Barceloneta fins a la 
Zona Franca, incloent-hi la zona 
industrial. El centre tindrà la funció 
de recepció de la brossa recollida 
al carrer per després transportar-
la als abocadors corresponents.

Tot i que lʼAjuntament assegura 
que aquest tipus dʼinstal·lacions 
no han representat un problema 
en altres llocs de la ciutat, els 

veïns pensen que els sorolls, les 
possibles pudors i la proximitat del 
centre de salut plategen dubtes.

Casas i Narváez menyspreuen el 
patrimoni històric del Poblenou

REDACCIÓ

El mateix cap de setmana que 
sʼinaugurava el Fòrum, el tinent 
dʼalcalde Xavier Casas va au-
toritzar a la immobiliària Habitat 
lʼenderrocament de la fàbrica de 
La Unión Metalúrgica del carrer 
Almogàvers, edifici construït el 
1914 per lʼarquitecte Josep Maria 
Plantada i que tant lʼAV de Po-
blenou, lʼArxiu Històric i el Fòrum 
Ribera del Besòs com la societat 
municipl 22@BCN havien re-
comanat conservar íntegre. La 
piqueta, implacable, només va 
respectar el portal de la fàbrica 
(a la foto). Les entitats veïnals 
han reclamat a lʼAjuntament i la 
Generalitat la urgent elaboració 

dʼun mapa de 
conservació del 
patrimoni històric 
del Poblenou. 
No únicament 
per evitar que 
per la via dels 
fets consumats 
s ʼ e n d e r r o q u i n 
més edificis 
històrics durant 
lʼobertura del 
carrer Llacuna i 
a tota lʼàrea del 22@, sinó per 
emplaçar els regidors a no en-
ganyar lʼopinió pública. Això és 
el que va fer Francesc Narváez 
quan al ple municipal del 18 
de juny va justificar en nom de 
lʼassociació de veïns lʼaprovació 

del pla dʼobertura del carrer Ra-
mon Turró a lʼalçada de Marià 
Aguiló. Lʼentitat veïnal sʼoposa 
precisament a aquest pla perquè 
esventra el casc antic del barri i 
ja ha exigit a lʼAjuntament una 
rectificació pública i urgent. 

ALEIX ROCA

SALVA CLARÓS
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El Pla Director de La Vall dʼHebron 
pretén reformar Horta a fons

VALL DʼHEBRON
JAUME FIGUERAS●

El Pla Director de la Vall dʼHebron, 
un document que ha de reordenar i 
indicar les actuacions necessàries 
pels barris de Taxonera, La Clota, 
Parc de la Vall dʼHebron, Horta, 
Sant Genís, Penitents, Montbau i 
la Font del Gos, continua el seu 
llarg camí que va començar ara 
fa uns quatre anys i que, tot i que 
està en fase dʼaprobació inicial, la 
seva concreció encara sʼallargarà. 
Lʼobjectiu dʼaquest pla és crear 
una nova trama urbana que mi-
llori la connexió entre els barris, 
a lʼhora que sʼhan de solucionar 
problemes com el de les construc-
cions edificades dins del parc de 
Collserola. Un altre dels objectius 
és reordenar les zones verdes 
amb lʼobjectiu que estiguin més 
ben comunicades i menys dis-
perses, a més de  plantejar quins 
equipaments cal construir i on. 

Actualment lʼAjuntament està en 
converses amb els veïns per aca-

bar de llimar algunes propostes. 
Un cop arribat a un acord definitiu, 
caldrà remetre el document a la 
Generalitat i sotmetreʼl al període 
dʼinformació publica i alegacions 
i després redactar els diferents 
Plans de Modificació Urbana per 
cada barri. Així doncs, tot sembla 
indicar que el procés de transfor-
mació urbana dʼaquesta zona de 
Barcelona difícilment podrà co-
mençar durant aquesta legislatura. 
I és que el procés és llarg i afecta 
gairebé a la meitat de la superfície 
del districte dʼHorta-Guinardó, on hi 
ha barris molt diversos.

Per una banda La Taxonera és 

un espai que està situat a tocar de 
la ronda de Dalt i amb més den-
sitat de població que la resta dels 
barris afectats, i en aquest entorn 
un dels principals problemes que 
volen resoldre els veïns és la man-
ca dʼequipaments. La Clota, per la 
seva part, està format majoritària-
ment per cases unifamiliars, una 
morfologia similar a la de la Flont 
del Gos, amb la diferència que en 
aquest últim cas moltes de les 
vivendes estan construides dins 
dels límits del Parc de Collserola. 
En aquest cas, la supervivència 
dʼaquest barri està en qüestió i 
depen del pla director, però tam-
bé depèn en gran mesura de la 
decisió que es prengui sobre la 
construcció del tunel dʼHorta. Tot 
i això, dins del pla director ja es 
contempla la construcció de 273 
habitatges per reallotjar les famí-
lies que hagin de deixar la seva 
vivenda. Pel que fa al barri de la 
Vall dʼHebron, en el seu inici va 
ser concebut com un parc urbà en 
el que lʼAjuntament franquista de 
Porcioles hi va construir diferents 
blocs de pisos, tot i que les cons-
truccions es van aturar a temps 
per mantenir una bona quantitat 
dʼespai verd i evitar una excessiva 
massificació. De fet, la discussió 
sobre les zones verdes i els equi-
paments han estat dos dels princi-
pals punts de negociació entre les 
entitats veïnals i el consistori. 

Un dels acords assolits entre els 
veïns del Parc de la Vall dʼHebron 
i el consistori és el que afecta a la 
parcel·la situada a tocar de lʼavin-
guda de Can Marcet, on sʼhi cons-
truiran pisos a la banda Besòs, tot 
i que els blocs sʼenretiraran uns 
metres per mantenir la continuitat 
de lʼespai verd que baixa de la 
Ronda de Dalt, i a més sʼha acon-
seguit que el 100% dʼaquestes vi-
vendes siguin de protecció oficial. 
Un altre dels punts dʼacord va ser 
la construcció dʼun casal per a 
gent gran, que sʼhauria dʼubicar 
a tocar de la ronda de Dalt, entre 
els carrers de Jorge Manrique i el 

de Berruguete. En aquest espai 
sʼha requalificat una zona verda 
per fer-hi aquest equipament, tot 
i que segons Juan Pablo Pérez, 
del Fòrum dʼUrbanisme, “no està 
clar si es complirà aquest acord ja 
que, tot i que oficialment lʼAjunta-
ment no ho ha confirmat, sembla 
ser que el Casal no es farà en 
aquest espai”.

Així doncs, tot i que encara 
queden molts punts per concretar, 
la comissió de govern de lʼAjunta-
ment ja ha aprovat la modificació 
del Pla General Metropolità que 
permetrà destinar més espai edi-
ficable pel sector terciari, concre-
tament 34.000 metres quadrats, 
a més de preveure la construcció 
de gairebé 1.200 habitatges de 

nova construcció, el 60% dels 
quals està previst que siguin de 
protecció. 

Més pisos

Tot i que la modificiació del Pla 
General Metropolità obre la porta 
a la reforma dʼaquests barris i a la 
construcció dʼuns 1.200 pisos, lʼal-
calde de Barcelona, Joan Clos, va 
lamentar en el ple municipal que 
aquesta zona de la ciutat sigui poc 
compacta i que les actuals lleis ur-
banístiques no permetin densificar 
més aquest barri i va deixar la por-
ta oberta a una revisió dʼaquest pla 
a mig plaç. De fet, a finals de lʼany 
2003 lʼAjuntament ja va demanar 
a la Generalitat una modificiació 

que permetés edificar més pisos 
per hectàrea dels que ara mateix 
estan permesos. Però aquest re-
queriment no va ser escoltat per 
lʼanterior govern de Convergència 
i Unió, tot i que pot ser que ara la 
voluntat de lʼalcalde trobi uns inter-
locutors més comprensius a lʼaltre 
costat de la plaça de Sant Jaume. 
Però la voluntat de Joan Clos no la 
comparteixen de cap manera els 
veïns, que en les seves negociaci-
ons amb el consistori partien de la 
base de no perdre cap espai verd, 
amb lʼexcepció de la requalificació 
del terreny de Can Marcet, que 
van acceptar per construir-hi un 
casal. Ara els veïns comencen a 
dubtar que lʼAjuntament compleixi 
aquest compromís. 

IGNASI R. RENOM
La masia de Can Fargas està reivindicada pels veïns dʼHorta.

El consistori preveu 
la construció 
de 1.200 pisos 
modificant tot el Pla 
General Metropolità

IGNASI R. RENOM
Els compromisos sobre les cotxeres dʼHorta no estan garantits. 

Integrar unes cotxeres amb capacitat per a 300 
autbusos en una zona com la falda de Collserola 
no és fàcil. El projecte, de moment fet realitat a 
mitges, preveu recuperar per la ciutat 108.000 
metres quadrats de zona forestal i parc. Tot i 
això, el projecte aprovat, venut des de Transports 
Metropolitants de Barcelona com un exemple de 
construcció moderna, sostenible i integrada en 
lʼentorn, contemplava que la mena de búnker que 
fa les funcions de cotxeres quedaria enterrat per 
la reforestació de 72.000 metres quadrats del Parc 
de Collserola. A més, els 22.000 metres més que 
formen part de la coberta de la cotxera està previst 
que acullin un parc dʼoci i jocs per a infants. I fins al 
moment això és el que estava previst i aprovat en 
el projecte i, per tant, això és el que sʼhauria de fer, 
però segons els veïns, sembla ser que el consistori 

sʼestà replantejant aquesta solució. De moment 
les cotxeres ja estan en funcionament però ara la 
sorpresa ha estat constatar que lʼAjuntament vol 
modificar el projecte de cobertura perquè és massa 
costós. Juan Pablo Pérez, del Fòrum dʼUrbanis-
me, es mostra sorprès per aquesta situació: “Ara 
lʼAjuntament sʼha fet enrera perquè diuen que fer el 
projecte de cobertura que sʼhavia aprovat és massa 
car”. No és dʼestranyar que els veïns comencin a 
sentir-se enganyats, perquè la part del projecte que 
els beneficiava amb un espai públic pel barri, una 
forma de compensar les molèsties que pot ocasi-
onar una instal·lació dʼaquestes característiques, 
no està garantit que es faci. Les cotxeres tenien 
un pressupost de 61 milions dʼeuros finançats per 
Transports Metropolitants de Barcelona mitjançant 
la venta de les cotxeres de Llevant i Borbó. 

Les cotxeres dʼHorta
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La Favb tanca la inscripció a 
les cooperatives dʼhabitatge

REDACCIÓ

La llista de sol·licitants preinscrits 
a la llista dʼhabitatges protegits en 
règim cooperatiu que coordina la 
Favb arriba ja a 2.781 persones. 
Donat que, per ara, de tots els pro-
jectes dʼhabitatge que han de tirar 
endavant les cooperatives veïnals 
de Barcelona només està confir-
mada la promoció de 70 pisos al 
carrer de Cristòfol de Moura, al 
districte de Sant Martí, la Favb 
ha decidit tancar temporalment 
lʼadmissió de noves sol·licituds. 
És per això que des del maig les 
oficines de la gestora Sogeur de 

la plaça George Orwell han deixat 
dʼatendre qualsevol sol·licitud.

Sembla imminent lʼinici dʼuna 
altra promoció veïnal a la zona de 
Sant Andreu-Sagrera, però encara 
està pendent de signar el conve-
ni amb lʼAjuntament. La decisió 
de suspendre la llista és conse-
qüència precisament dʼaquestes 
poques perspectives de posar 
en marxa a curt termini noves 
promocions cooperatives veïnals 
i, també, de les propostes munici-
pals dʼelaborar una llista única on 
conflueixin totes les persones amb 
necessitat dʼhabitatge protegit a la 
ciutat de Barcelona.

A lʼespera de veure com lʼAjun-
tament concreta la seva proposta, 
la Favb vol manifestar que les 
2.781 persones inscrites fins ara 
a la llista veïnal han de conservar 
els seus drets. Ara caldrà estudiar 
com sʼunifiquen les diferents llistes 
que en aquests moments hi ha a 
barcelona: les de les cooperatives 
sindicals, les del Patronat Munici-
pal de lʼHabitatge, la de la Favb i 
les de promotors privats. Mentres-
tant, la Favb seguirà negociant 
amb lʼAjuntament habitatge pro-
tegit per les cooperatives veïnals 
i defensant lʼhabitatge assequible, 
tant de compra com de lloguer.

Revistes de barri

El Butlletí

LʼAVV del Clot-Camp de 
lʼArpa publica el número 200 
de la seva revista. En primer 
lloc, felicitar tots els veïns i 
veïnes que han fet possible la 
comunicació amb el veïnat. La 
premsa de barri és important 
per donar a conèixer la situació 
del barri, les seves festes i les 
seves reivindicacions. A les 
pàgines centrals de El Butlletí, 
trobem una petita història de 
tan important publicació. A 
la portada, una victòria per al 
barri: Alchemika sʼexpropiarà.

A tot el barri

El butlletí de lʼAVV de 
Prosperitat, de Nou Barris, 
en el número corresponent 
a la primavera, denuncia 
a la portada el fracàs de 
la urbanització de la plaça 
Àngel Pestaña. Informa de 
les actuacions previstes pel 
Districte per als pròxims 4 anys 
i deixa constància de lʼoposició 
a la construcció dʼhabitatges 
10hj al solar de Via Favència 
amb el carrer Molino. Finalitza 
amb un llistat de reparacions 
urgents per als carrers del barri.

El Nostre Barri

En portada, la publicació 
de lʼAVV del Poble Sec 
corresponent als mesos dʼabril 
i maig, parla de la ubicació 
del pàrquing de vehicles de 
neteja, situat al parc de la 
Primavera. Lʼeditorial es titula 
“Parc de la Primavera, parc 
de les escombraries”. En 
una entrevista amb Claudio 
Silveira es denuncia que la Llei 
dʼEstrangeria “està pensada 
per sancionar lʼimmigrant amb 
lʼexpulsió i dificultar la seva 
defensa”.

Genís Pascual Porret
Vice-president de lʼAV de
Sant Andreu

“És negatiu 
estar molts 
anys al càrrec. 
Màxim, vuit.”

PU
YA

L

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Va néixer a lʼantic municipi de Sant Andreu. Té 24 anys i recent-
ment ha estat elegit vicepresident de la junta de la seva associa-
ció, a la qual pertany des de fa tres anys. També forma part de la 
Xarxa de Sant Andreu per a la Democràcia Participativa.

Què fa un noi jove de vicepresident en una AV?
Quan em proposen coses que m’interessen em costa dir que 
no. Les AVV tenen un important potencial per desenvolupar 
la coordinació de les entitats.

Però les AVV es dediquen fonamentalment a millorar les 
condicions de vida als barris... 
Sí, i és important, però s’hauria de prioritzar la feina d’aglu-
tinar veïns i entitats i relacionar-se més entre ells. Les AVV, 
per la seva història i realitat, poden portar-ho a terme.

Com està el teu barri en aquest sentit?
Com sempre. Ple d’entitats i col·lectius. La presència dels 
nous moviments socials és important, però costa molt treba-
llar junts.

Per què la coordinació?
Perquè a l’hora de plantejar problemes comuns, de concretar 
objectius, d’emplaçar l’administració, tenim més capacitat, 
som més forts, ens tenen més en compte.

La campanya perquè no us robin les casernes, com està?
Aturada. L’Ajuntament ens té desinformats. El 16 de juny 
vam tenir la primera reunió des del mes de març.

Què hi reivindiqueu?
Habitatges públics de lloguer. Equipaments sanitaris, edu-
catius, culturals, socials... També un casal de joves.

Els joves han participat en aquesta lluita?
Sí, amb força. La JOC. L’Assemblea de Joves de Sant Andreu. 
No hem estat només comparses. Els joves han de trobar-se 
bé. Han de proposar i participar en la presa de decisions. A la 
nostra edat es vol un funcionament en horitzontal. De vega-
des l’edat, l’experiència, potencien un funcionament vertical, 
de dalt a baix, i això no ens ajuda a participar.

Difícil?
S’ha de fer. Es pot fer.

Per què els càrrecs de les associacions canvien poc?
És negatiu estar molts anys en un càrrec. Màxim vuit anys.

Tornant a les casernes: quina postura manté el Districte?
No cedeix. Només vol dedicar el 50% a habitatge protegit.

I respecte els equipaments?
No concreta, i ens diu: “Hi cap tot el que demaneu”.

Proposeu la venda dels solars?
Sí, però res d’especulació: que els compri l’administració.

I el regidor, Jordi Hereu?
Té un mal concepte de la participació i del diàleg.

Què vols dir?
Participar per a ell és que diguem el que ens sembla un cop 
ja està tot decidit. Hi ha més gent protestant que participant 
mitjançant els canals existents. Són molts els emprenyats.

DANI CODINA
Les noves promocions privades al Poblenou no resolen la falta dʼhabitatge protegit a la ciutat.
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Sal i pebre Lʼacudit

L

Bancarrota moral
Lʼinforme anual dʼAmnistia Internacional condemna els abusos 
als drets humans amb un llenguatge demolidor. El fanatisme 
terrorista dʼuna banda i la resposta desmesurada i inepta dels 
governs per lʼaltra constitueixen “el més gran atac als drets 
humans i el dret internacional en més de mig segle”, és a dir, des 
de lʼexistència dels camps dʼextermini nazi.
“En la seva obsessió per lʼIraq -diu Amnistia referint-se a EEUU i 
la Gran Bretanya- han permès la proliferació de les autèntiques 
armes de destrucció massiva: la injustícia, la impunitat, la 
pobresa, la indiscriminació, el racisme, el tràfic dʼarmes, la 
violència contra les dones i els infants”. La denuncia acaba 
afirmant que “lʼadministració Bush, amb les seves accions a 
lʼIraq, Guantánamo i lʼAfganistan ha perdut lʼaltura ètica i la 
capacitat de liderar el món en la pau i no en la guerra”.    

Azagra-Revuelta

“L’Espai Obert necessita 400 socis
per poder llogar un altre local”

’Espai Obert ha començat 
a llençar un missatge 
de socors. Ara fa 8 anys 
un grup de col·lectius 
alternatius va decidir 
llogar un local per crear 
una mena de punt de 
trobada que ha servit de 
paraigua de nombroses 
associacions, individus i 
moviments socials que han 
pogut treballar per desenvolupar els 
seus projectes en fronts molt diversos. 
L’Espai Obert s’autodefineix com “un 
projecte col·lectivista i antiautoritari 
que dóna cabuda a tota iniciativa 
personal o col·lectiva que defensi dins 
del seu tarannà cultural i ideològic la 
democràcia directa i l’autogestió”. Però 
aquest projecte se’n pot anar a l’aigua 
perquè el gener del 2005 finalitza el 
contracte de lloguer de la finca que 
acull l’Espai Obert, al carrer Blasco de 
Garay amb el Paral·lel, un edifici d’un 
pis que a la planta baixa acollia dues 
oficines d’entitats bancàries que tenien 
un contracte a 25 anys que expira l’any 
que ve. Ara aquest edifici no val gairebé 
res, però el terreny és una llaminadura 
immobiliària.

Descartada la possibilitat d’allargar 
el contracte l’única sortida és trobar un 
altre local però això no serà gens fàcil. 
Actualment el lloguer de l’Espai Obert 

Jaume Figueras
Periodista
Andreu Blanchar
Fotògraf

Espai 
Obert
Centre social 
autogestionat

costa uns 750 euros, una quantitat que 
es paga amb la quota dels poc més de 
100 socis, les aportacions que fan els 
col·lectius que tenen la seva seu a l’Espai 
Obert i alguns ingressos que surten de 
llogar espais per a festes d’aniversaris 
i d’altres activitats privades. “Ara 
mateix a nivell de gestió i d’activitats 
vivim un moment dolç”, afirma Josep 
Pérez, membre de l’Ateneu Llibertari, 
que recorda que durant els primers 
dos anys la situació econòmica no era 
gaire esperançadora. Ara l’Espai Obert 
funciona com a projecte alternatiu i 
autogestionat, sense suports de cap 
administració ni subvencions de cap 
mena perquè, com remarca Pérez, “quan 
comences a rebre diners dels poders 

públics vas malament”. El problema 
és que des del 1996 fins ara el mercat 
immobiliari s’ha disparat i si el local 
actual, de dimensions considerables, 
era tant barat és perquè “estava fet 
pols i durant el primer any el vam 
anar arreglant i condicionant”, com 
recorda Quique Albareda, l’alma mater 
del Centre de Documentació Musical 
Biogràfic, que té el seu arxiu a l’Espai 
Obert.

Ara mateix, per accedir a un local 
similar els socis de l’Espai Obert calculen 
que hauran de fer front a un lloguer 
d’uns 2.400 euros, un preu molt alt. 
És per això que han decidit trucar a la 
porta de tots els col·lectius i entitats que 
al llarg del temps han fet ús d’aquest 
local per organitzar des de xerrades fins 
a presentacions de llibres, passant per 
concerts, menjars populars, cinefòrums, 
recitals, entre d’altres. L’objectiu és 
mobilitzar tothom per aconseguir més 
socis que puguin fer viable el lloguer 
d’un nou local. Si no, l’Espai Obert haurà 
de tancar. De moment no es pot dir que 

els més de 100 col·lectius que han rebut 
la carta de socors s’hagin bolcat per 
solucionar el problema, però ara no és el 
moment de rendir-se i a part d’aquesta 
carta de socors en l’última assemblea 
es va decidir muntar una parada a la 
festa major de Gràcia i a la de Sants per 
difondre el problema i intentar captar 
socis.

Actualment l’Espai Obert el gestionen 
vuit col·lectius que tenen el seu despatxet 
en aquest local: la revista Polémica, 
la publicació alternativa Contra-infos, 
el Centre de Documentació Musical 
Biogràfic, la xarxa llibertària Apoyo 
Mútuo, el col·lectiu de treball Hace 
Color, el col·lectiu de fotocomposició i 
disseny La Petra i el col·lectiu de pares 
i mares Utinghami, que gestionen 
la guarderia. A part d’aquests 
grups, qualsevol altra associació 
o particular pot adreçar-s’hi per 
proposar activitats o per utilitzar 
els espais comuns del centre. De 

fet, aquesta és una pràctica habitual de 
manera que són moltes les associacions 
que disposen d’una seu petiteta i per 
poder organitzar algunes activitats més 
multitudinàries recorren a l’Espai Obert. 
Es tracta, per dir-ho d’alguna manera, 
d’un hotel d’entitats alternatives, com 
un centre cívic “però molt més obert”, 
matisa Albareda. “Aquí tothom pot venir 
i la norma és que a les associacions que 
programen activitats socials i culturals 
no se’ls cobra cap lloguer de l’espai, i 
totes les activitats són obertes, perquè 
creiem que la cultura ha de ser gratuïta”, 
apunta Pérez. I es predica amb l’exemple, 
perquè els dos ordinadors que hi ha 
connectats a internet són d’accés gratuït 
per a tothom.

L’Espai Obert s’ha convertit en els 
seus 8 anys de vida en un punt neuràlgic 
per als grups que habitualment s’han 
anomenat alternatius. Un pol d’atracció 
que fa que, com afirma Albareda, alguns 
grups com “el nucli del moviment 
contra el Fòrum treballi des d’aquí, 
de la mateixa manera que els grups 
antiglobalització tenien aquí el seu centre 
de comunicacions”. En definitiva, un punt 
de trobada dels grups socials i culturals 
que no figuren, ni ho volen de cap manera, 
en les llistes oficials de subvencions i que 
veu amenaçada la seva supervivència.
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