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Barcelona pateix milers
de desnonaments...

ignasi r. renom

Dossier ‘Viure en precari’
pàgines 15 a 22

...mentre manté buits
centenars de pisos públics
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Les trampes d’Eurovegas
i la resposta ciutadana
Des del principi fins al final, la història
del macrocasino Eurovegas i els plans per
instal·lar-lo al delta del Llobregat han estat un
episodi marcat per la poca transparència, la
demagògia, les trampes i els tripijocs polítics i
mediàtics. Però, per contra, han servit també
perquè s’articuli una resposta ciutadana i
perquè es prengui consciència del valor i la
fragilitat que té aquest espai natural enmig de
l’àrea metropolitana de Barcelona
Jordi Martí

ricardo hermida

Poques vegades un projecte urbanístic que afecta profundament el territori ha acumulat
tants arguments per part dels
seus detractors i tanta opacitat
per part dels seus promotors.
Contra Eurovegas s’han esgrimit raons ambientals, sanitàries, agràries, socials, econòmiques, urbanístiques, morals,
paisatgístiques, legals, de seguretat ciutadana... I a favor
d’Eurovegas... pocs arguments,
més enllà d’una desafortunada
i demagògica referència a les
cues d’aturats catalans feta
pel president Mas des d’un dels
pols tecnològics del planeta,
Massachussets.
Un bon nombre de personalitats s’han pronunciat públicament contra el projecte i hi ha
hagut articles d’autoritats especialitzades en els camps més
diversos fent pedagogia sobre
els perills que s’amagaven en
aquesta quimera (perquè això
sí que era una autèntica quimera, i de les grosses). Però
l’oposició més ferma i sistemàtica als tripijocs de Sheldon
Adelson amb la connivència del
Govern de la Generalitat l’ha
assumit la Plataforma Aturem
Eurovegas. Aquesta plataforma
ciutadana es va constituir el 16
de març passat, pocs dies després que l’alcalde del Prat de
Llobregat, en el ple municipal,
acusés el govern de la Generalitat de deslleial per manca
d’informació absoluta sobre el
projecte i de tenir moltes coses per amagar. A partir de la ja
existent SOS Delta del Llobregat, que agrupa les associacions ecologistes que treballen al

delta del Llobregat, la Plataforma va anar incorporant entitats
i ciutadans per fer front comú
contra Eurovegas i defensar el
territori, amb un funcionament
assembleari i diverses plataformes locals al Prat de Llobregat,
Barcelona, Cornellà de Llobregat, Gavà, Viladecans, Sant
Boi, Santa Coloma de Cervelló,
Sant Joan Despí i Sant Feliu de
Llobregat. Cinc dies després de
constituir-se la Plataforma, el
21 de març, els seus integrants
signen un manifest on es detalla perquè s’oposen al projecte
d’Eurovegas, sigui al delta del
Llobregat o en qualsevol altre
lloc (http://aturemeurovegas.
org/manifest). Posteriorment,
el 29 de maig, setanta-set personalitats, de filòsofs a artistes
i d’arquitectes a científics, signen un manifest en la mateixa
línia (www.eurovegasno.org).
Per seguir la història de l’oposició ciutadana al projecte
també és de consulta obligada
el número especial que va publicar el setmanari La Directa,
amb una part dedicada a la necessitat de salvar el delta del
Llobregat i una altra a explicar
qui és Sheldon Adelson.
En pocs mesos, la Plataforma
ha realitzat xerrades i debats,
bicicletades i marxes, manifestacions brandant carxofes com
la que es va fer a la plaça Sant
Jaume el passat 17 de juny,
protestes davant la visita de la
delegació de l’empresa Las Vegas Sands als terrenys del Baix
Llobregat, etc. L’activitat de la
Plataforma havia de culminar
amb un gran concert gratuït, el

arxiu plataforma aturem eurovegas

Llegint el número especial de La Directa on s’explicava entre d’altres coses qui és Sheldon Adelson

15 de setembre a l’estadi municipal de Cornellà, amb l’actuació d’Estopa, Sílvia Pérez Cruz
i Kiko Veneno, entre altres, i
la conducció del periodista de
Cornellà Jordi Évole, una de les
personalitats que més s’ha significat contra Eurovegas.
En saber-se que la desgràcia
havia caigut finalment a Alcorcón, el concert es va reconduir finalment en un acte festiu
a la platja del Prat sota el lema
“Eurovegas ni aquí ni enlloc”,
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Hi ha massa interessos
especulatius en joc
per afirmar que aquest
fràgil ecosistema del
Baix Llobregat es troba
sa i estalvi
en solidaritat amb la Plataforma Eurovegas No de Madrid.
La trampa final
El 6 de setembre, l’endemà
que Esperanza Aguirre somrigués amb la cara de qui ha apostat bé al pòquer per anunciar
que ‘intuïa’ que l’Eurovegas se
n’aniria cap a la seva comunitat, el president Artur Mas va
despenjar-se amb unes decla-

racions on assegurava que les
condicions perquè Eurovegas
s’instal·lés a Catalunya havien
caducat l’1 de setembre, i que
així li havia dit Andreu Mas Colell a l’empresa d’Adelson el 19
de juliol. Si hagués estat així,
¿perquè no ho van explicar al
juliol, o a l’agost, o l’1 de setembre? Perquè van esperar
que se sabés que el complex
se n’anava a la comunitat de
Madrid? El 7 de setembre, nova
jugada: es presenta el projecte
Barcelona World, un parc temàtic al voltant de Port Aventura; del bracet del govern de
la Generalitat apareix La Caixa
i un altre personatge que no
inspira precisament confiança:
Enrique Bañuelos, empresari
valencià enriquit amb la bombolla immobiliària i relacionat
amb Iñaki Urdangarín.
L’1 d’octubre, Artur Mas signa el decret de dissolució del
Parlament i convoca eleccions,
renascut com a defensor del
dret a l’autoderminació dels
pobles, a cavall de l’èxit d’una
manifestació, la de l’11 de setembre, convocada per la societat civil. A la nit, Xavier Bosch
entrevista Artur Mas a Televisió
de Catalunya durant més d’una
hora i la paraula Eurovegas,

que tantes i tantes pàgines ha
ocupat en els mesos anteriors
presentada com la salvació de
la crisi, ja no es pronuncia ni
una sola vegada. Sembla que
aquí no hagi passat res, però
l’endemà, 2 d’octubre, totes
les plataformes locals d’Aturem Eurovegas es reuneixen
en assemblea al Prat per decidir com continuar treballant.
Ara per ara, el parc agrari del
Llobregat no es tocarà. Poc o
molt, l’oposició organitzada
de la gent al pla d’Eurovegas
ha influït en el desenllaç de la
història; avui hi ha més consciència que fa uns mesos sobre la
necessitat de preservar aquest
tros de terra fèrtil al costat de
la ciutat. Hi ha massa interessos
en joc i les temptacions d’especular-hi són massa grans com
per afirmar que aquest fràgil
ecosistema està definitivament
sa i estalvi, però com va passar
a les Terres de l’Ebre quan es
va promulgar el Pla Hidrològic
Nacional, tot l’assumpte d’Eurovegas ha servit almenys per
esperonar la consciència territorial al Baix Llobregat.
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Madrid: todo por la pasta
nacho murgui
presidente de la Federación
regional de asociaciones
de vecinos de madrid

Es ya abundante el material escrito y documental elaborado
por las iniciativas ciudadanas
que, como la plataforma 'Eurovegas No', se oponen al proyecto del célebre magnate norteamericano Sheldon Adelson.
En esta documentación se
exponen con toda claridad cifras, datos y argumentos suficientes como para desmontar
los cuentos y las cuentas con
las que nos han ido vendiendo
la descabellada operación. Los
argumentos están sobre la mesa
con una claridad y una contundencia tal que resulta difícil
aportar algo en ese sentido.
Por otra parte, el nombre
de Adelson es conocido en
todo el planeta no solo por
sus asuntos pendientes con la
justicia, sino por haber extendido desde Nevada hasta Singapur un modelo de negocio
basado en multimillonarias inversiones apoyadas en atractivas concesiones por parte de
los poderes políticos locales
en materia fiscal y normativa.
Sin embargo y, en la medida
en que esta tentativa se inscribe en un marco mucho más amplio, el de la denominada crisis
y las diferentes alternativas que
se proponen o se imponen para
salir de la misma, es posible trazar alguna analogía que puede
resultar sugerente a la hora de
abordar la cuestión en relación
a los discursos y las posiciones
políticas que encarnan quienes
abanderan el proyecto y quienes nos oponemos a él. Es decir,
quién es quién y quién defiende
qué, cuando se apoya o se rechaza la instalación del complejo Eurovegas en nuestro suelo.
La páginas del diario El País
nos ofrecían, el 1 de octubre,
un curioso artículo firmado
nada más y nada menos que por
el mismísimo Jose María Lasalle, secretario de Estado de
Cultura, en el que denunciaba
un presunto ascenso de fuerzas
totalitarias y antidemocráticas
contenidas en la ola de movilizaciones sociales que en los
últimos meses están señalando algunos de los límites del

son los poderes públicos quienes
deben garantizar los derechos
de todos y todas y exigen de
los representantes políticos una
acción decidida y enérgica en
esa dirección o quienes, desde
esos poderes públicos, se entregan sin más a las exigencias de
los señores del dinero por más
que éstas pongan en cuestión la
propia naturaleza del Estado de
derecho y exijan su suspensión
temporal o espacial?
¿Quién ha “caricaturizado”
previamente a esos representantes “como una clase parasitaria y prescindible debido
a la indignidad de su comportamiento y la falta de merecimiento para desempeñar
ejemplarmente su función de
representación” como dice el
señor Lasalle en su artículo?
¿Los manifestantes que se oponen a los recortes en sanidad y
educación o quienes están dis-
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El modelo de
negocios de Adelson
se fundamenta en la
suspensión del Estado
de derecho allá donde
le resulta un estorbo
modelo político vigente en el
Estado español y denunciando
las políticas ultraliberales aplicadas por su gobierno.
Sin tener, en principio, nada
que ver con las ruletas, los hoteles y la prostitución, el señor
Lasalle nos alerta del avance
de quienes, aupándose en la
desesperación de la población
azotada por la crisis, socavan,
desde la “antipolítica”, los cimientos del Estado de derecho.
Llama la atención hasta qué
punto el artículo puede describir a la perfección algunos de
los aspectos más preocupantes
del proyecto del señor Adelson
y sus secuaces: el desafío al Estado de derecho, la caracterización del imperio de la ley en
su dimensión laboral, social,
medioambiental... como un
obstáculo para el libre desenvolvimiento de las fuerzas del

mercado en las que cabe confiar la salida del atolladero en
el que éstas nos han metido.
Como bien dice el señor Lasalle en su artículo, “hoy, como
entonces, se cuestiona abiertamente la legitimidad de nuestras instituciones y la fuerza de
nuestra legalidad democrática. Para ello se despliega ante
la opinión pública de forma
abrupta una animadversión antilegal y antiparlamentaria que
reproduce casi milimétricamente las críticas que Carl Schmitt dirigía en los años 20 y 30
del siglo XX hacia el Estado de
derecho, la primacía de la Ley,
la Constitución de Weimar y los
políticos que la defendían”.
Pero, ¿quiénes cuestionan
hoy la legitimidad democrática?
¿Los y las que defienden mediante métodos democráticos como
la manifestación y la huelga que

puestos a que el imperio de la
ley sea suspendido a petición
de un magnate del juego?
El mundo al revés: quienes se
movilizan en contra del derribo
del Estado social y democrático
de derecho en que se constituye
España según el artículo primero
de su Constitución son criminalizados por las delegaciones de
Gobierno, acusados de “antisistema” y hasta de golpismo por
las plumas adeptas al régimen y
perseguidos por las fuerzas del
orden. Quienes proponen y tratan de imponer desde el chantaje del paro y la crisis la suspensión del Estado de derecho para
poner en marcha sus negocios
cuentan con el beneplácito y
la entrega incondicional de los
responsables institucionales.
La “crisis” se presenta como
la catástrofe que justifica el estado de excepción, es decir, la
suspensión temporal de las normas que rigen la convivencia y
la legalidad vigente. El modelo
de negocios del señor Adelson

se fundamenta en esa suspensión del Estado de derecho en
los aspectos en los que éste le
resulta un estorbo: fiscalidad,
relaciones laborales, medio
ambiente, extranjería, menores... Es decir, aquellas normas
que protegen bienes comunes.
Así es desde Pensilvania hasta
Singapur y así será en Madrid,
Barcelona o donde Adelson y
sus hombres logren imponer su
particular estado de excepción.
Pero lejos de ser una anomalía, lo que nos proponen es un
modelo. Una apuesta política,
un proyecto de sociedad. Adelson no es un hombre de negocios sin más (y no me refiero
a sus supuestas vinculaciones
con la mafia). Se ocupa de las
cuentas, pero también de los
cuentos. Es un hombre profundamente comprometido. No
solo ha sido un firme defensor
del Estado de Israel promocionando a sus sectores más belicistas e intransigentes, sino que
también ha hecho efectiva su
apuesta por las facciones más
extremistas de la derecha en
su propio país: tras donar decenas de millones de dólares a las
campañas electorales de los representantes más radicales del
partido republicano estadounidense ha declarado: “no quiero
influir en la carrera electoral,
pero si lo tengo que hacer, lo
haré” para que los republicanos
ganen la carrera hacia la Casa
Blanca. Aunque ese sueño le
cueste 100 millones de dólares.
En el Estado español Adelson
ha encontrado firmes y eficientes aliados en la derecha ultraliberal firmemente implantada en
el partido de Gobierno. Son hijos
de un mismo proyecto social en
el que los poderes públicos se
encargan únicamente de mantener el orden público y de proporcionar los recursos necesarios
para garantizar la rentabilidad
de los negocios de los grandes
grupos económicos, privatizando
las ganancias y socializando las
pérdidas y donde todo se pone a
los pies del dinero.
Eurovegas no es una excepción, es una cabeza de puente.

Tots els propietaris
del delta del Llobregat
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L’historiador Jaume Codina indica al llibre
La gent del fang, dedicat als pioners del delta
del Llobregat, que l’interès de la burgesia
barcelonina en aquest indret ve del segle XVI.
Des d’aquesta perspectiva, Eurovegas no ha
estat cap novetat en una llarga tradició amb
continuïtat històrica on no canvien
els noms ni les formes
Albert ollés

Ubicat al costat d’una de les
fronteres naturals del terme
municipal de Barcelona, el riu
Llobregat, la història del seu
delta ha estat lligada a la de
la capital catalana. El port de
Barcelona i el seu creixement
cap al sud és un dels principals
punts de contacte. El mateix
esdevé amb la Zona Franca
(expropiada a pagesos del Prat
i l’Hospitalet de Llobregat els
anys 20 del segle passat) i l’aeroport. Aquesta instal·lació,
envoltada d’aiguamolls, pinedes i marines, marca un punt
d’inflexió en la modernització
de les infraestructures viàries
que creuen la zona. La construcció als anys 50 de la primera gran terminal de passatgers
de l’aeroport coincideix amb la
creació de l’Autovia de Castelldefels (ara C-31), que comunica Barcelona amb el Garraf,
dividint el delta en dues parts
(veure el gràfic adjunt). És en
aquella mateixa dècada quan
s’inaugurà, el 1955, el camp
del Reial Club de Golf El Prat,
entre l’aeròdrom i el mar (número 3 del mapa). Una entitat
elitista vinguda des de Pedralbes i a la qual ja estava vinculat llavors qui més tard seria un
dels seus socis d’honor i, alhora, figura destacada en la promoció de plans urbanístics al
delta: Joan Antoni Samaranch.
La Marina d’Or
del senyor dels anells
L’arxiu de la periodista Maria
Eugènia Ibáñez conté uns valuosos documents que detallen
la participació del que fóra
president del Comitè Olímpic
Internacional (COI) a dos projectes fallits entre el camp
de golf i la desembocadura
del riu. La font informadora
és Mario de Boet, responsable
de protocol de la Diputació de
Barcelona entre 1954 i 1961,
quan fou destituït per oposar-se a les pràctiques corruptes generalitzades en aquesta
institució. De Boet vincula
Samaranch amb l’empresa Poligonal S.A., que el 1966 va
comprar 40 hectàrees al costat del Llobregat (1) per cons-

truir-hi edificacions dedicades
a la “promoció turística” amb
“finalitats esportives i recreatives”. La clau de l’operació
se centrava en la connivència
dels consellers de la societat
amb el govern franquista per
desviar el riu i situar la desembocadura, habilitada per fer
regates i competicions nàutiques, a tocar dels terrenys de
Poligonal. El desviament va rebre la llum verda ministerial,
però cinc anys després la Comissió d’Urbanisme del règim
va aturar-lo per desavinences
tècniques envers el pla d’ampliació del port.
Paral·lelament, Samaranch
va provar de fer una mena de
Marina d’Or entre l’estany de
la Ricarda i el camp de golf (2).
El projecte es deia, com la urbanització de Castelló, ‘Ciudad
de Vacaciones’. Un terme que
ja havia emprat a la zona a la
Segona República -amb intencions més lloables- el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans
per al Progrés de l’Arquitectura
Contemporània (GATPAC), que
va dissenyar un complex de
descans per a les classes populars barcelonines entre Castell-
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La història del delta
ha estat marcada pel
desenvolupament del
Port i la Zona Franca,
l’aeroport i les seves
infraestructures
defels, Gavà i Viladecans sota
el nom de ‘La Ciudad del Reposo y de Vacaciones’. La guerra
civil va truncar-lo.
Per al seu projecte, Samaranch va impulsar el 1966 la societat Urprasa, que va arribar
a tenir un capital de 400 milions de pessetes del moment,
i va comprar 83,26 hectàrees
en un espai conegut com Can
Camins, on ara hi ha la platja
del Prat. El 1972, un any abans
d’accedir a la presidència de la
Diputació, on va romandre fins
al 1977, va demanar en nom
d’aquesta empresa la declaració dels terrenys com a centre d’interès turístic nacional.

depana

El delta del Llobregat és un dels principals espais naturals protegits de Catalunya

Aquesta requalificació, com es
diria ara, atorgava beneficis
fiscals i de concessió de crèdits
oficials, però li va ser denegada per l’oposició de la Comissió
d’Urbanisme i el Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Una
de las raons esgrimides fou les
“deficients condicions sanitàries” dels aiguamolls d’aquesta
part del Delta.
Samaranch va fer un nou
intent el 1974, sol·licitant a
les Corts franquistes el sanejament de la zona. No se’n va
sortir, però Urprasa va aprofitar
l’avinentesa per omplir de terra l’estany de l’Illa, un paratge
de gran valor natural dins la
propietat, i fer-hi el càmping
Cala Gogó. No es va demanar
cap permís municipal i l’ajuntament va fer la vista grossa.
El senyor del anells, títol
d’un dels llibres biogràfics més
crítics amb Samaranch, es va
guardar una darrera bala al
delta i va intentar maniobrar
per fer la Vila Olímpica de 1992
als terrenys de la ‘Ciudad de
Vacaciones’. Una proposta, vista amb bons ulls per CIU, que
el llavors alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, va desestimar pel seu desig de reformar
el litoral de la ciutat i l’antic
Poblenou industrial.
Tot el camp és un clam
Malgrat que ha estat el R.C.D.
Espanyol qui s’ha traslladat a
la part oest del delta del Llobregat, construint recentment
entre Cornellà i el Prat el seu

nou estadi, és el gran rival local
dels pericos, el F.C. Barcelona,
qui més presència històrica ha
tingut a la zona. Això sí, amb
molt poc d’èxit. La primera
operació fallida la va protagonitzar a inicis dels 70 el llavors
president del club, Agustí Montal, que va comprar 34 hectàrees a Viladecans, a la finca de
can Feliu i els Reguerons (5).
Els terrenys eren d’ús agrícola i
mai s’han requalificat, com volia el Barça, per fer-hi la seva
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Des de Samaranch
passant pel F.C.
Barcelona, l’alta
burgesia barcelonina i
l’entorn de CIU hi han
tingut interessos
ciutat esportiva. En temps de
Josep Lluís Núñez a la presidència els van oferir a la Generalitat per acollir la presó que
encara ha de substituir la Model, però tampoc va colar.
Disposats a ensopegar dos
cops en la mateixa pedra, la directiva de Joan Laporta va tornar a adquirir terrenys el 2008
dins d’una operació tèrbola en
la qual, segons l’actual junta
de Sandro Rosell, van pagar
18 milions d’euros per un solar
que només en valia 3 (4). Per
entendre aquesta història s’ha
de tornar a parlar del Reial
Club de Golf El Prat. Com va informar Carrer en l’anterior edi-

ció, uns altres socis destacats
d’aquesta entitat, les famílies
Díaz-Varela, Suqué i Cardoner
(vinculades a l’alta burgesia
barcelonina i a l’entorn de CiU)
van comprar terres el 1988 a
prop de les llacunes del Remolar i Filipines, a un espai de 240
hectàrees que el Pla General
Metropolità (PGM) de 1976 reservà per a equipaments.
Hi volien fer un altre camp
de golf (l’empresa que van
constituir es diu Golf de Viladecans, S.A.) i el 1991 es va anunciar una inversió de 3.000 milions de pessetes (uns 18 milions
d’euros) per crear-lo. Però un
any després la Generalitat els
va expropiar 58 hectàrees per
protegir les llacunes del costat,
com explica el periodista pratenc Bertran Cazorla. Aquest
recorda que el 1986 el diari La
Vanguardia ja havia informat
d’un altre projecte de la llavors Corporació Metropolitana
de Barcelona (CMB) per fer al
mateix espai un parc aquàtic.
Es deia que hi havia tres grups
inversos interessats, però cap
d’ells no es va presentar als dos
concursos públics convocats.
Els socis de Golf de Viladecans, S.A. no es van donar per
vençuts i amb la indemnització
de les expropiacions van comprar altres finques. El 1997 van
signar un acord amb l’Ajuntament de Viladecans per fer un
camp de golf, hotels i palaus
de congressos. El pacte recuperava la connivència viscuda
al franquisme entre l’adminis-
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Les peces ‘en joc’
1. Terrenys Poligonal S.A.
2. “Ciudad de Vacaciones” de Samaranch.
3. Antiga ubicació del Club de Golf El Prat.
4. Barça Parc (antics terrenys Club de Golf Viladecans).
5. Terrenys del Barça comprats per Montal.
6. Terrenys comprats per empreses vinculades a Paz
Dorado.
7. Terrenys que l’Ajuntament de Viladecans vol
requalificar per a usos indutrials.
8. Projecte Oliveretes.
9. Antic Hiper.
10. Terrenys comprats per Ikea.
11. Club de Tenis Casal / Sánchez Vicario.
12. Àrea Residencial Especial (ARE) Cornellà SerralloSalines.
13. Can Trabal.

Conrear terres
en desús
El projecte d’Eurovegas, el més
important plantejat mai al delta,
ha reactivat la lluita de la societat
civil de la comarca per preservar
la zona. Des de 1987 s’estan
protegint indrets d’interès i el 2005
es va crear el Consorci dels Espais
Naturals del Delta, format per
la Generalitat i els ajuntaments.
D’una iniciativa semblant va sorgir
el Parc Agrari, sota el marc de la
Diputació de Barcelona. El problema
d’aquestes institucions, segons
Lluís Parés, d’Unió de Pagesos,
és la seva “timidesa” davant les
operacions especulatives. “Com
que estan controlades pels partits
polítics, no fan el paper regulador
i de protecció que els correspon”,
diu. Com a exemple, el president
del Parc Agrari és l’alcalde de Gavà,
Joaquim Balsera (PSC), que no es va
oposar a Eurovegas.
Per evitar nous atacs els
pagesos demanen instar els
propietaris de terres abandonades
a llogar-les per al conreu. Parés
calcula que un 20% del Parc està
en aquesta situació. L’associació
Ecologistes en Acció, inclosa a la
plataforma SOS Delta, està fent
un estudi registral per conèixer
els propietaris i pressionar les
administracions. “L’interès general
i el dret al treball, la protecció de
la natura i l’alimentació han de
ser compatibles amb la propietat
privada”, afirma l’ecologista
Jaume Grau, que demana crear
una “borsa pública de terres” per
a qui les vulgui conrear.

tració i els promotors privats,
ja que la firma cedia els seus
terrenys protegits al consistori
a canvi que aquest expropiés
(amb diners de Golf de Viladecans) 50 finques qualificades d’equipaments per fer-hi
el complex, i cedir-les 50 anys
als empresaris. A inicis del nou
segle, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va
declarar l’acord “discriminatori” i “arbitrari” i es va admetre
a tràmit una querella contra
l’alcalde en aquell moment,
el socialista Jaume Montfort,
acusat de pressionar i amenaçar els propietaris a qui es volia
expropiar.
L’ajuntament i l’empresa
van perdre molts diners, però
llavors va aparèixer Laporta
per ‘salvar’ els promotors que,
en el cas dels Díaz-Varela, van
passar en plena operació de
canvi de propietaris de tenir el
23% de les accions de l’empre-

sa venedora a tenir-ne el 59%,
com va revelar la revista La
Directa. El club va justificar la
decisió en la construcció d’un
centre lúdic i esportiu anomenat Barça Parc. I per materialitzar-lo van signar el 2009 un
nou conveni amb l’ajuntament.
El pacte repeteix la fórmula de
cedir l’espai protegit al municipi a canvi que el consistori requalifiqui altres finques a sòl no
protegit per fer-hi el parc. Però
un cop més, ha quedat aturat,
en aquest cas per la crisi.
La bombolla sociovergent
Seguint l’estela d’aquests projectes, els pagesos del Parc
Agrari creat al delta el 1998
per protegir i promocionar la
seva riquesa natural, denuncien un augment progressiu de
la compra dispersa de terrenys
amb objectius especulatius.
Sota l’ombra de Paz Dorado, un
empresari de Cornellà acusat

per la Fiscalia d’haver-se apropiat de fons europeus destinats
a cursos de formació laboral,
s’han detectat operacions (6) a
prop d’uns terrenys que l’Ajuntament de Viladecans vol requalificar per a usos industrials
(7). I també al voltant del projecte residencial que aquest
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Els pagesos han
detectat operacions
recents de compra
dispersa de terrenys
amb objectius
especulatius
consistori volia desenvolupar
a l’extrem oest del municipi, a
les Oliveretes (8). Altres adquisicions dels mateixos inversors,
amb empreses diferents per no
aixecar sospites, es concentren
al solar on hi havia el centre

comercial Hiper (9), enfront
del mercat de la flor de Mercabarna. En aquest entorn va
comprar una parcel·la (10) el
grup d’Ikea.
Pel que fa als ajuntaments,
els de Cornellà i l’Hospitalet
s’han afegit al de Viladecans
en la promoció d’operacions
urbanístiques, la qual cosa explica el suport dels alcaldes
del PSC a Eurovegas i la seva
coincidència d’interessos amb
CiU i la Generalitat, propiciada
des del govern sociovergent de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A Cornellà es va
aprovar en els darrers mesos
de José Montilla com a president català una Àrea Residencial Estratègica (ARE) al sector
Salines-Serrallo (12), molt a
prop del camp de l’Espanyol,
on s’havien previst 2.500 habitatges encara per començar.
I a l’Hospitalet es vol impulsar
la requalificació de la darrera

zona agrícola de la ciutat, a
un espai compartit amb el Prat
que porta el nom de la masia de
Can Trabal (13). El diari El Confidencial va denunciar aquí una
nova jugada especulativa de
Laporta, que hauria comprat el
2004 un total de 20 hectàrees
mitjançant l’empresa Hakerson
International. Entre els socis de
la firma hi figuraven altres directius de la junta del Barça, el
sogre de Josep Antoni Duran i
Lleida, José Colls, i Anna Maria
Lloveras, esposa del conseller
de Territori i Mobilitat, Lluís
Recoder. Posteriorment, l’ajuntament va redactar un projecte
de requalificació i urbanització
dels terrenys per a fer-hi oficines i hotels, a canvi de crear
al costat un gran parc ciutadà.
La tramitació del pla es va ralentitzar per l’oposició veïnal i
de les associacions ecologistes,
però està previst aprovar-lo en
aquest mandat.
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Començament
de curs amb
retallades

9

El Port Vell,
d’espai públic
a resort d’elit

Del 15-M a l’Onze de Setembre, Barcelona ha fet història omplint els carrers contra la
crisi, les retallades i pel dret a decidir. Això ha precipitat eleccions a Catalunya el 25-N,
pendent del rescat econòmic i una nova vaga general. L’alcalde proclama l’“emergència
nacional” i propicia una insòlita sociovergència amb PSC i ERC que manté la ciutat
paralitzada mentre CiU nega amb el PP una consulta ciutadana sobre el Port Vell

Sortida d’emergència
Marc Andreu

Barcelona és capital. Per lluitar
contra la crisi i per encarar el
procés d’autodeterminació de
Catalunya sense perdre, per
causa d’una o altra, la cohesió
social als barris i entre les classes populars. Els seus carrers
plens de manifestants contra
les retallades i pel dret a decidir han forçat el president de
la Generalitat Artur Mas, calculador i crescut des de l’Onze de
Setembre, a precipitar eleccions per al 25 de novembre en
clau plebiscitària. En aquest
context, l’alcalde Xavier Trias,
feble i desaparegut, va proclamar el 5 d’octubre, al ple de
l’Ajuntament que va aprovar el
Pla d’Actuació Municipal (PAM)
d’esquena a l’opinió dels barris i districtes, una “situació
d’emergència nacional”. El cap
de l’oposició municipal, el socialista Jordi Martí, va assumir
la “situació d’emergència nacional” com a “diagnòstic encertat” i no va voler fer “cap
crítica a les retallades”, explícitament conscient del risc de
“generar confusió” en el seu
propi “espai polític”.
Sempre amb la idea, compartida per Trias i Martí i el
republicà Jordi Portabella, de
“mantenir l’estabilitat institucional en temps de crisi” i de
“posar Barcelona al servei del
país” (per bé que el PSC no
acaba de veure clara la “subordinació” de la capital als interessos de la Generalitat). Tant
sols, i des d’extrems oposats,
el PP d’Alberto Fernández Díaz
i la ICV-EUiA de Ricard Gomà –i,
en una altra divisió, els sindicats i moviments socials com el
veïnal- mantenen certa coherència i un discurs propi i nítid
com a oposició a la ciutat.
Oposició que inclou la denúncia de la corrupció en casos
com el del Palau de la Música,
on recentment ha estat imputat el director de Comunicació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Marc Puig. Trias el manté en el càrrec per la mateixa
“pressumpció
d’innocència”
que CiU, en el mediàticament
esmorteït cas Palau, atorga
a Àngel Colom (i a Oriol Pujol
també en el cas ITV) mentre la
hi neguen, en canvi, a l’exregidor socialista d’Urbanisme Ramon García Bragado.

dani codina

El plenari del passat 5 d’octubre que va aprovar el Pla d’Actuació Municipal

És amb totes aquestes claus
que cal interpretar per què CiU,
amb el suport d’Unitat per Barcelona (ERC + Joan Laporta) i
l’abstenció d’un PSC internament dividit, va poder aprovar
el PAM mentre, al mateix ple,
ICV-EUiA, PP i el PSC tombaven
set dels deu Plans d’Actuació de
Districte (PAD) que haurien de
concretar el PAM. Uns PAD que
-amb les excepcions de SarriàSant Gervasi, les Corts i Gràcia-
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Barcelona està
paralitzada entre un
model esgotat i una
ciutadania que viu entre
la por i la indignació
van ser rebutjats prèviament
als plens de districte pels vots
contraris de PSC, ICV-EUiA i PP
i l’abstenció d’UpB, i sempre
entre les crítiques de la Favb i
altres entitats a la falta de concreció efectiva i participació
real en la seva elaboració.
En paral·lel a tot això, CiU
i el PP es van aliar sense complexes al ple del 5 d’octubre
per impedir que una proposta
ecosocialista votada per socialistes i republicans forcés
l’Ajuntament a fer una consulta ciutadana sobre el futur del
Port Vell. I l’endemà mateixque Trias agraís el suport “res-

ponsable” del PSC i ERC al PAM,
el primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, va declarar al diari
El Mundo que CiU “no descarta
per res el PP” a l’hora d’aprovar els pressupostos municipals
que han de desenvolupar un
PAM que consigna, sense concretar, una inversió de 1.900
milions d’euros fins el 2015.
Però el PP diu que ni parlar-ne.
Tot plegat, un exercici de
contradicció i confusió democràtiques només equiparable
a l’incomprensible paper del
PSC en el debat obert sobre el
dret de Catalunya a l’autodeterminació. Un debat que ha
esclatat després que Barcelona
visqués, l’Onze de Setembre,
la manifestació més gran de la
seva història sota el lema Catalunya, nou estat d’Europa: dos
milions de persones segons la
convocant Assemblea Nacional
Catalana; 1,5 milions segons
la Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra; 600.000 persones
segons la Delegació del Govern
central i el diari El País, i prop
d’un milió d’assistents segons
una ponderada xifra de la revista La Directa.
Barcelona decideix? Sí. Però
no sempre. Tan clar és que la
manifestació de l’Onze de Setembre (amb molta gent vinguda de comarques) ha precipitat
les eleccions i ha accelerat el
debat independentista per interès de CiU com clar és que ni

la vaga general del 29 de març
ni les grans manifestacions contra la crisi i les retallades que
se succeeixen a Barcelona des
del 15-M (per ser exactes, des
del 14 de maig de 2011) no han
aconseguit modificar, fins ara,
les polítiques neoliberals dels
Governs català i espanyol. Els
vots de Barcelona i els barris
metropolitans són decisius a les
eleccions del 25-N -que tan plebiscitàries haurien de ser per a
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CIU, PSC i ERC faciliten
l’aprovació del PAM de
la ciutat d’esquena al
rebuig dels PAD en 7
dels 10 districtes
Mas en clau sobiranista com de
retallades- igual que seran decisius en un referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
Però, paradoxalment, ni la
ciutat ni la gent dels seus barris
podrà decidir sobre la instal·
lació d’una marina de luxe al
Port Vell perquè, malgrat la
pancarta en contra desplegada al darrer ple per veïns de la
Barceloneta, l’alcalde ja havia
deixat clar, el 27 de setembre:
“Les consultes ciutadanes tenen sentit quan no saps què fer.
Quan ja ho tens decidit, no”.
Curiosa interpretació del dret a
decidir per part de CiU, que en

fa bandera populista en l’àmbit nacional i que també duia
les consultes ciutadanes al seu
programa municipal després
del rèdit que en va treure de la
de la Diagonal però que, quan
li convé, anul·la el dret a decidir amb el vot del PP i l’aquiescència tàctica d’ERC, que va
renunciar a fer de la consulta
del Port Vell una condició al seu
suport al PAM.
El cas és que “l’emergència
nacional” proclamada per Trias
i assumida per Martí ha estat
l’excusa perfecta perquè CiU,
entre desbocada i desbordada,
i el PSC, completament desencaixat, acordin amb ERC una insòlita sociovergència que manté Barcelona paralitzada entre
la “inèrcia” (admesa per CiU
i el PSC) d’un model de ciutat
esgotat i la inòpia d’una ciutadania que viu entre la por i la
indignació. Entre horitzons de
rescat o intervenció econòmica de Catalunya i Espanya, de
nova vaga general i d’independència, la sortida d’emergència
del 25-N (i més enllà) no està
clara. Almenys a Barcelona: involució, resignació o revolta?
“La força de Barcelona durant
segles, i sobretot després de la
revolució industrial, s’ha basat
en ser una capital sense Estat,
especialment activa, creativa,
productiva i culta, tot i que,
paradoxalment, s’hagi esborrat la seva memòria industrial i
obrera per mutar en descafeïnada ciutat de serveis i turisme”,
escrivia l’arquitecte Josep M.
Montaner, a El País, el 4 d’octubre. “Abans de decidir si volem
ser independents de l’Estat espanyol, ¿no seria previ decidir si
volem ser el parc temàtic que
estem sent: la Barcelona d’hotels i aparadors, i la Catalunya
de platges i pobles per a turistes; una Catalunya de cambrers,
en la qual el nostre futur, decidit
pel centre i el nord d’Europa,
està entre la sangria i la paella,
entre Gaudí i Dalí, entre Eurovegas i Barcelona Word?”, continuava Montaner. I concloïa: “La
relació entre Catalunya i Barcelona no es una qüestió menor
davant la pulsió sobiranista. La
situació actual només s’ha pogut
donar amb la proposta socialista
absent i amb un Ajuntament de
Barcelona sense projecte, servil
a allò que dicta el Govern de la
Generalitat”.
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En 5
paraules
Hotel fantasma

Fa cinc anys que es va anunciar
a bombo i plateret que l’hotel
flotant adjudicat a l’empresa
finlandesa Sunborn atracaria
al Port del Fòrum. Cada any
l’Ajuntament anunciava que
l’hotel-vaixell solcaria les aigües
de Malàisia i arribaria a la nostra
ciutat. L’últim termini era el
passat mes de setembre. Ara, la
periodista Maria Ortega informa
que no arribarà fins al 2013. El
curiós hotelet flotant és de gran
luxe i el gestionarà la cadena
Husa. La citada empresa va obrir
la llista de reserves, que han sigut
anul·lades. L’any que ve seguirem
informant.

El passeig de Gràcia
canvia d’imatge

En plena crisi, quan els PAD no
s’han aprovat a la major part dels
districtes i el Ple de l’Ajuntament
aprova un PAM que no recull les
necessitats dels barris, la parella
Trias-Vives es treu de la màniga
una operació d’imatge del passeig
de Gràcia. Es gastaran 5,1 milions
d’euros en arrencar i canviar els
arbres del passeig, tot el mobiliari
urbà, el paviment i la il·luminació.
Un canvi integral. Un dineral. La
Favb ha indicat que hi ha altres
prioritats als barris. Que desenes
de carrers que recorren milers
de veïns i veïnes estan en pitjor
estat. La Barcelona dels turistes
té inversions. La Barcelona dels
barris, a esperar.

Prostitutes assetjades

En ple estiu Barcelona va
modificar l’ordenança de civisme
per criminalitzar l’exercici
de la prostitució. L’alcalde va
assegurar que l’objectiu no era
castigar les prostitutes. “Les
sancions recauran sobre aquells
que demanden relacions sexuals
remunerades en ple carrer”, va
dir. Les primeres dades s’han
fet públiques i conclouen que
s’ha sancionat 204 prostitutes i
112 clients. Aquesta ordenança
no serveix per a res i castiga
les dones més vulnerables. Es
tracta d’una operació cosmètica
d’uns polítics als quals només els
preocupen els vots.

Blanqueig de diners

“La Rambla s’ha anat ocupant per
negocis fraudulents, com una sèrie
de restaurants que bàsicament
són un sistema de blanqueig de
diners”. Ho va denunciar a RAC1
l’exregidora de Ciutat Vella Itzíar
González, que va dimitir després
de patir greus amenaces i l’assalt
del seu domicili. Entre moltes
altres coses va dir que la Rambla,
el seu entorn, “està a la nit en
mans d’uns personatges que no
fan res de constructiu”. González
parla amb coneixement de causa.
Qui vulgui que escolti... i actuï.

Pobresa infantil

Segons les dades d’un informe del
Síndic de Greuges Rafael Ribó,
a Catalunya 285.000 menors de
16 anys es troben en situació de
pobresa o en risc d’entrar-hi.
Les restriccions efectuades per
la Generalitat per accedir a la
Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)
el passat mes de juliol de 2011
han provocat que uns 10.000
menors hagin deixat de beneficiarse d’aquesta prestació que els
arribava mitjançant els seus pares.
Costa de creure que la pobresa
infantil no sigui una prioritat.

Amb la motxilla
plena d’interrogants
Gairebé 250.000
alumnes comencen
el curs a la ciutat,
1.400 dels quals
als barracots de set
escoles públiques. El
curs 2012-2013 està
marcat per la jornada
intensiva, l’augment
d’alumnes per aula i
la reducció del nombre
de professors a tot
Catalunya
Gemma Aguilera
El curs escolar 2012-2013 comença
amb molts deures. No només per
als 248.083 alumnes que ompliran
les aules de Barcelona, sinó també
per als professors i l’administració.
Els efectes dels canvis legislatius,
els nous plantejaments pedagògics
del departament d’Ensenyament i
els efectes de les retallades pressupostàries marcaran l’aprovat o el
suspens d’aquesta nova temporada
a les aules. Sobre la taula, el repte
més important: reduir el fracàs escolar, que es manté al voltant del
30%, un dels més elevats de la Unió
Europea. Sigui com sigui, l’experiència comença amb bon peu en
aquest sentit, i és que enguany
s’han matriculat gairebé 4.000
alumnes més, un increment significatiu que el Consorci d’Educació de
Barcelona atribueix a “l’augment
de l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Formació
professional de Grau Mitjà i Grau
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Els centres de
secundària seran el
més perjudicats per
l’increment de la ràtio
d’alumnes per aula
Superior, que certifica que es camina en la línia de la progressiva reducció de la taxa d’abandonament
prematur”.
Com afectaran els canvis legislatius a les aules? D’entrada,
els centres de secundària seran
els més perjudicats pel decret
del Ministeri d’Educació que incrementa la ràtio d’alumnes per
aula. A Primària hi podrà haver
entre 28 i 30 alumnes, i a Secundària, entre 34 i 36. Barcelona,
per la gran concentració de població, patirà especialment els
efectes de la massificació: al 80%
de les aules hi haurà més estudiants que el curs passat. I això,
amb menys mestres, perquè la
retallada pressupostària que
també aplica la Generalitat farà
que dels 18.000 mestres que treballaven a la ciutat el curs passat, uns 600 es podrien quedar
sense feina, segons els sindicats.
D’altra banda, la introducció de
la jornada intensiva als centres

anna carlota

Mares i nenes de l’escola La Maquinista, que fa temps que esperen “una escola de veritat”
de Secundària de la ciutat tindrà
un impacte menor que en el conjunt de Catalunya. Si a nivell català el 71% dels instituts optaran
per la compactació dels horaris,
a Barcelona només ho faran el
31% dels centres.

L’eterna provisionalitat
Aquest curs, però, hi ha 1.400
alumnes que seguiran fent classe en barracots. Són els estudiants de les escoles La Maquinista,
Mediterrània, Sant Martí, Els Encants, L’Univers, Can Fabra -encara pendent de licitació- i Congrés-Indians, que arrosseguen una
situació de precarietat des de fa
més de tres anys, a l’espera que
es construeixin els nous edificis.
“Els estudiants i els pares comencen el curs amb molta incertesa,
cansats d’incompliments i de promeses per part de l’administració. Hi havia el pacte que no s’hi
estarien més de tres anys, en barracots, però no és així, i en alguns
centres ja serà el cinquè curs en
mòduls prefabricats”, lamenta en
Manuel Álvarez, mestre de la Xarxa d’escoles en barracots de Barcelona. Aquesta plataforma, que
aplega les AMPA de les escoles
afectades per aquesta provisionalitat, recorda que aquestes set
escoles ja estaven previstes al Pla
d’Equipaments Educatius Públics
de Barcelona per al 2008-2011,
però encara es troben a mig fer”.
El 2013 han de finalitzar la majoria de les obres d’aquestes escoles, però la Xarxa no confia gens
que es compleixin els terminis:
“tot i tenir terreny, en més d’un
cas la construcció està paralitzada sense que hi hagi un calendari
fixat per iniciar la construcció”,
diu Álvarez.
Com recorden les AMPA afectades, reclamar edificis convencionals té una raó de ser pedagògica
que va molt més enllà de les lògiques comoditats que reclamen
per als seus fills: “amb el creixement progressiu del nombre

d’alumnes, la manca d’aules de
reforç, de laboratori, de gimnàs
o d’un menjador en condicions,
compromet el desenvolupament
del projecte pedagògic d’una escola”, exemplifica l’AMPA de l’escola dels Encants. I és que la Xarxa denuncia que l’ajornament de
la construcció d’aquests centres
i l’allargament de la situació de
provisionalitat en barracots està
abocant aquestes escoles a una
situació molt difícil, que “posa de
manifest que ni la Generalitat ni
l’Ajuntament no consideren prioritària l’educació pública i de
qualitat al nostre país”.
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1.400 alumnes
començaran el curs a
Barcelona en barracots,
sense espectatives que
finalitzin les obres
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Les 97 escoles bressol
públiques de Barcelona
només poden donar
resposta al 22% de la
demanda
Ara bé, no tot són apunts negatius en aquest sentit. Aquest
curs l’Escola Fluvià, després de
cinc anys en barracots, estrena
edifici, i dues de les escoles que
ara comencen en mòduls podrien
acabar el curs en aules convencionals: l’escola Sant Martí ha
d’estar enllestida el gener vinent, i l’escola Mediterrània, el
juny de 2013.

Quin model d’escola triem?
A la ciutat hi ha 944 centres educatius, des d’escoles bressol fins a
centres de formació per a adults,

passant per l’educació infantil, la
primària, els instituts de secundària, l’educació especial o els ensenyaments artístics. D’aquests, 399
són de titularitat pública -Generalitat o Ajuntament de Barcelona,
gestionats pel Consorci d’Educació
de Barcelona-, 251 centres concertats, i 294 escoles privades sense
aportació pública. El nombre de
professors a les escoles públiques
i concertades és de 18.979, sense
tenir en compte l’impacte que tindrà la retallada de professorat interí i de substitució en els centres
de la ciutat.
El curs 2012-2013 s’han matriculat 248.083 alumnes a ensenyaments de règim general, és a dir,
a partir de 3 anys, una xifra que
suposa aproximadament el 19% del
total d’alumnes escolaritzats a Catalunya. El 41% d’aquests alumnes
s’escolaritzen en centres públics,
el 49% en escoles concertades i el
10% restant ho fan en centres privats. També és rellevant l’alt nivell
d’integració d’alumnes nouvinguts
-el 12,2% de la població escolar
de Barcelona- que han teixit les
escoles gestionades pel Consorci
d’Educació, aplegant el 75% dels
estudiants estrangers.
Pel que fa a l’oferta de places i
la cobertura de l’oferta educativa
en els centres públics i concertats
de la ciutat, només en educació
infantil de primer cicle, l’ensenyament no obligatori, es presenta un problema greu. S’ofereixen
9.327 places en 97 escoles bressol
públiques, que només poden donar resposta al 22% de la demanda. En canvi, en educació infantil
de segon cicle (de 3 a 5 anys), les
41.595 places cobreixen el 101% de
la demanda, i en el cas de l’educació primària, l’oferta s’enfila fins
a una cobertura del 106% (81.052
places). L’ESO i el Batxillerat són
els ensenyaments més ben coberts
de la ciutat, amb una oferta de
55.748 places, això és, un 15% més
de la demanda coberta en aquest
curs 2012-2013.
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El Port Vell pot convertir-se en
un espai privatitzat destinat al
turisme d’elit. Les obres han
començat abans de l’aprovació
municipal del projecte

A un pas de la pèrdua
ciutadana del Port Vell
El projecte de construcció d’una marina de luxe
per a grans iots, que es vol inaugurar a l’abril,
amenaça de convertir un espai fins ara públic
en un resort d’ús exclusiu per a un turisme
d’elit. La Barceloneta es mobilitza contra la
privatització de l’espai
marc font
Amancio Ortega (Inditex), Florentino Pérez (president del Real Madrid i de la constructora ACS), el
navilier Fernando Fernández Tapias o el mateix rei Joan Carles de
Borbó no només tenen en comú el
fet d’acumular fortunes valorades
en centenars (o milers) de milions
d’euros. També són dels pocs ciutadans de l’Estat espanyol propietaris de megaiots, el més conegut
del quals és el Fortuna, l’embarcació de 50 metres d’eslora del monarca, que es pot llogar per entre
300.000 i 400.000 euros setmanals.
El vaixell, valorat en 18 milions
d’euros i que oficialment va ser
un regal d’empresaris mallorquins,
dóna xifres que constaten fins a
quin punt aquestes embarcacions
són un vedat exclusiu d’un sector
molt i molt reduït de la societat.
I, precisament, a aquest 1% de la
població -en terminologia 15-M- es
dirigeix el projecte de reforma del
Port Vell amb l’objectiu d’instal·
lar-hi una marina de luxe on atracaran megaiots de fins a 180 metres d’eslora, en què un probable
negoci seria, segons el col·lectiu
opositor, el lloguer dels enormes
vaixells.
El projecte, impulsat per l’Autoritat Portuària de Barcelona
(APB) -on participen la Generalitat,
el govern de l’Estat i l’Ajuntament
de Barcelona, i que presideix Sixte

Cambra- i promogut per Salamanca Group -el grup d’inversió dirigit
per l’antic militar britànic Martin
Bellamy que té la concessió de
Marina Port Vell-, compta amb el
vistiplau de l’equip de govern de la
ciutat, encapçalat per Xavier Trias,
que s’ha negat a sotmetre la qües-
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El projecte compta
amb el vistiplau de
Trias, que no vol
sotmetre’l a consulta
per l’oposició veïnal
tió a consulta ciutadana com li ha
demanat ICV-EUiA i també han votat UpB i PSC. Malgrat això, i la forta oposició veïnal que aixeca, les
obres de reforma del Port Vell ja fa
mesos que han començat. I és que
la intenció de Salamanca Group és
que les noves instal·lacions es puguin inaugurar el proper abril.
La reforma suposarà una despesa de 26,6 milions d’euros per a la
companyia promotora i permetrà
que Marina Port Vell es converteixi
en una mena d’aparcament per a
iots de grans dimensions, amb un
total de 167 amarratges. Sempre
segons el projecte presentat per
Salamanca Group, la infraestructura es completarà amb dos edificis i diversos serveis destinats als

usuaris del que, a la pràctica, serà
-sempre que es porti a terme tal
com està plantejat- un resort privat de luxe d’ús exclusiu. Un dels
punts més criticats pels veïns és la
presència d’una tanca de seguretat que envoltarà tot el perímetre
de l’espai i que, juntament amb
sis casetes de seguretat o checkpoints i la presència de seguretat
privada, impedirà l’accés dels ciutadans a una zona on a dia d’avui
s’hi pot passejar. Els canvis implicaran l’expulsió de les embarcacions de poca eslora, entre les que
hi haurà alguns vaixell de pesca,
ubicats actualment a la part nord
del Moll dels Pescadors.

Encariment dels lloguers
“El problema no és tan l’atracament dels megaiots, perquè ja ho
fan, sinó el tancament i la privatització del Moll d’Espanya, un espai
públic”, exposa Gala Pin, membre
de la Plataforma Defensem el Port
Vell, nascuda al maig a la Barceloneta i que reclama, directament,
la retirada d’un projecte que defineix com “elitista i especulatiu”.
Pin, que denuncia “l’opacitat”
amb què s’està plantejant la reforma -a la Plataforma, per exemple,
li han negat el contracte de concessió de Marina Port Vell a Sala-

manca Group-, reclama que el port
ciutadà estigui controlat pels veïns
i l’Ajuntament i no per l’APB, de
manera que qualsevol canvi impliqui consultar la ciutadania, cosa
que no s’ha fet en aquest cas.
La historiadora Mercè Tatjer,
que ja va participar en la defensa ciutadana del Port Vell de fa
25 anys, afirma que es tracta d’un
projecte “pensat per fer una funció de servei a un turisme d’alt
nivell, però no per servir com a
espai d’oci popular i ciutadà”.
Tatjer alerta que la marina de luxe
accentuarà el caràcter turístic de
la Barceloneta, en detriment dels
veïns i tem que en el futur acabi
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Els veïns denuncien
el tancament i la
privatització del Moll
d’Espanya entre altres
greuges per al barri
comportant, també, la instal·lació
d’algun hotel a la zona. Amb relació a aquest tema, Gala Pin exposa altres impactes del resort per
a megaiots: “Afectarà el comerç
tradicional i acabarà repercutint

Petites victòries
La mobilització ciutadana contra el projecte ha aconseguit algunes
victòries i en el pla actual de Salamanca Group es contempla
una reducció del tamany de la tanca i ha desaparegut l’enorme
restaurant previst. A banda de xerrades, Defensem el Port Vell
també ha protagonitzat accions com una cadena humana contra
el projecte. La lluita ha unit noves generacions amb persones que
ja van participar en la defensa del Port Vell fa 25 anys, quan en
plena reforma de la façana marítima van aconseguir que no es fes
un gran torre al moll d’Espanya.

també en els preus de lloguer dels
habitatges, provocant l’expulsió
dels veïns en benefici del turisme
de luxe”. Les primeres afectades
seran les persones que viuen en
petites embarcacions amarrades al
Port Vell.

Afavorint Abramovich
Els promotors, en canvi, només veuen avantatges en un projecte que
asseguren que crearà 380 llocs de
treball sumant els directes i els indirectes, una xifra posada en dubte al seu blog [naucher.blogpsot.
com] per Javier Moreno, pilot de
marina mercant, doctor en ciència i enginyeria nàutica i assessor
de Defensem el Port Vell. Des de
Salamanca Group subratllen que
actualment Barcelona no pot satisfer la demanda d’amarratges de
vaixells de grans dimensions que hi
ha, fet que la plataforma qüestiona amb l’argument que l’espai per
a iots de luxe que hi ha el Fòrum
està “mig buit”. Finalment, l’empresa inversora afegeix que la nova
marina suposaria un impuls cabdal
per al “desenvolupament i projecció del clúster nàutic del Port de
Barcelona”, que tindria un “fort
impacte socioeconòmic a l’entorn”. En la mateixa línia, l’alcalde
de Barcelona, el convergent Xavier
Trias, s’agafa a l’argument que la
marina de luxe “generà riquesa”
per defensar-la. “Generar riquesa
no significa generar benestar social”, respon Gala Pin, per a qui
“pot ser que [el “resort”] mogui
molta economia, però en un circuit
tancat que no afavoreixi el barri”.
Però tot apunta que a la Casa Gran
han decidit prioritzar l’atenció als
Abramovich de torn -el magnat rus
té el megaiot més gran del món, de
168 metres- que no pas als veïns de
la Barceloneta.
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El preu de defensar allò
que es considera just
Pintada contra el Pla Caufec a una oficina d’informació del projecte, ara reconvertit en “Porta Barcelona”

Ni muts ni a la gàbia és la campanya de suport
als encausats per presumptes delictes d’atemptat
i desobediència a l’autoritat, i desordres públics
en el marc de les mobilitzacions contra el Pla
Caufec, un polèmic projecte urbanístic situat
a Esplugues del Llobregat
vicent canet
¿Vivim en un país on els activistes
socials poden anar a la presó per
defensar allò que consideren que
és just? Almenys, no ho tenen fàcil i poden patir, si més no, repressió amb ànim dissuasiu. Com
a mínim aquest és el punt de vista
dels nou veïns d’Esplugues del Llobregat, amb peticions de condemna que sumen els 27 anys, acusats
de diferents delictes comesos presumptament en el marc de dues
protestes el 2007 i 2009 per aturar
el Pla Caufec en aquest municipi
del Baix Llobregat. Aquest projecte urbanístic, aprovat inicialment el 1991, pretenia convertir
els barris de Finestrelles i Can
Vidalet en zones residencials amb
pisos de luxe, i incloïa un centre
comercial, un parc empresarial i
dues torres de 105 metres d’alçada. Un exemple més, ara aturat,
de l’especulació urbanística que
ha castigat aquest país durant els
darrers anys. Una operació que
va ser denunciada per les associacions de veïns afectades i els
moviments socials del municipi i
d’arreu de Catalunya. La crisi del
sector immobiliari ha paralitzat el
projecte de forma indefinida davant la fallida de l’empresa promotora.
En el primer judici s’acusa sis
persones de delictes de desordres
públics, atemptat a l’autoritat i
falta de desobediència a l’autoritat que haurien ocorregut l’octubre de 2007 en una manifestació, amb més de 1.000 assistents,
contra les primeres execucions
d’obres del Pla Caufec. El segon
judici aborda fets que es van pro-

duir el març de 2009 quan 200 persones es manifestaven davant de
l’Ajuntament d’Esplugues mentre
es debatia una moció política de
suport a un veí condemnat a pagar una multa de 60 euros que es
va convertir en 10 dies de presó
per protestar contra el pla. Hi ha
set persones (cinc estan també
processades pels fets de 2007)
acusades per delictes d’atemptat
a l’autoritat, desordres públics
i falta per lesions. Els activistes
encausats assenyalen que només
es pot demostrar que van participar en els actes però no que van
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La fiscalia demana
penes que sumen un
total de 27 anys i 6
mesos de presó per
a nou activictes
cometre els delictes imputats. A
més, ressalten que no es van fer
detencions ni identificacions durant les protestes en cap dels dos
casos, sinó posteriorment. És més,
afirmen que la policia el que ha
fet és buscar caps de turc entre
la gent més visible dels moviments
socials a Esplugues del Llobregat,
amb l’objectiu de silenciar la protesta, per la qual cosa demanen
l’arxivament dels casos.
Amb tot, el procediment judicial segueix i el passat mes de
febrer es feien públiques les penes que demanava la fiscalia per
als delictes que s’atribueixen als
nou activistes i que sumen un total de 27 anys i 6 mesos de presó

(substituïbles per 11.300 euros)
i indemnitzacions per valor de
5.670 euros. Cap dels dos judicis
té data encara, però si són condemnats, sis d’ells podrien arribar a entrar en presó ja que els
demanen individualment més de
5 anys. Ni muts ni a la gàbia... a
la presó per defensar Collserola?
és el nom de la campanya iniciada per la plataforma de suport
als encausats engegada per fer
denúncia pública de la repressió,
que consideren d’arrel política,
que s’aplica als que han protestat
contra el Pla Caufec. La seua difusió es va iniciar a l’abril d’aquest
any a partir de la web Nimutsnialagabia.org, tot i que també hi ha
altres accions com ara l’exposició
Què és el Pla Caufec? Ni muts ni
a la gàbia, tallers sobre desobe-

diència civil i explicatius de l’experiència de la lluita contra el Pla
Caufec i diverses concentracions
i manifestacions. Si bé els grups
municipals d’ICV i ERC han presentat una moció de suport als
encausats com a part de la campanya abans esmentada, aquesta
va ser aprovada pel plenari de
l’Ajuntament amb el suport de
tots els partits, i s’afirmava que
“El Consistori considera oportú
manifestar que, donada la importància de les condemnes que
potencialment poden ser imposades, desproporcionades pel que fa
als fets presumptament comesos,
es fa imprescindible una aplicació
de les normes vigents moderada i
temperada pels principis de proporcionalitat i equitat.”

El Pla Caufec
El Pla Caufec és un pla urbanístic
aprovat el 1991 per als barris de
Finestrelles i Can Vidalet a Esplugues del Llobregat i, com ja s’ha
assenyalat, els convertia en una
zona residencial de luxe que preveia 600 habitatges de luxe i dos
gratacels, un parc empresarial i
un centre comercial. També s’hi
incloïen equipaments de gestió
privada, un hotel i 120 pisos de
protecció oficial. Els motius de
l’oposició veïnal i dels moviments
socials al pla han estat diversos al
llarg dels anys. Un d’ells és que,
de dur-se a terme, expulsaria per
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raons econòmiques els veïns, però
també afectaria el petit comerç
de tota la vida i massificaria els
barris afectats. Alhora, s’afegeixen altres causes que expliquen
el rebuig social al projecte urbanístic: la falta de diàleg amb els
moviments socials, l’impacte ambiental, l’important valor ecològic
i paisatgístic de la part de la serra de Collserola a urbanitzar i la
destrucció de part del patrimoni
arquitectònic del municipi. Tota
la informació està recollida en la
web “noalplacaufec.info”.
El pla va haver de superar les
al·legacions, protestes i denúncies
interposades per la Coordinadora
d’Associacions de Veïns contra el
Pla Caufec fins que el 2005 la Generalitat va aprovar la segona versió
del pla, que passava a anomenar-se
Porta Barcelona. A partir d’aquell
any i fins 2006 s’editen tres revistes
per explicar els motius de l’oposició veïnal i dels moviments socials,
es produeixen talls de carretera,
els encadenaments a l’Ajuntament
i a l’empresa promotora, manifestacions, concentracions, i s’aconsegueix que els mitjans es facin
ressò de les seves reivindicacions.
El 2006 s’atorgaven les primeres
llicències i el 2007 s’inicien unes
obres que s’han paralitzat arran
de la crisi econòmica, tot i que
ja s’han soterrat les línies elèctriques, s’han parcel·lat els terrenys i
s’han urbanitzat els carrers.

El futur del Pla Caufec
El futur del Pla és incert. Les mobilitzacions
van dificultar-ne el desenvolupament i la
crisi immobiliària ha estat el cop de gràcia
que l’ha aturat, no se sap si definitivament.
Actualment, l’empresa promotora està en
un concurs de creditors i té deutes per valor
de 180 milions d’euros. Amb tot, des de la
plataforma opositora al pla assenyalen que
encara hi pot haver interès per desenvolupar-

lo si bé no ara mateix, sí en uns anys. De fet,
fa uns mesos es van produir alguns moviments
al respecte, per una banda s’han desallotjat
els veïns que havien ocupat alguns dels
espais inclosos en el pla per fer-ne horts i, per
l’altra, l’Ajuntament va aprovar la neteja dels
terrenys de Ca n’Oliveres, també inclosos en el
pla, tot i que res sembla indicar que es puguen
reprendre les obres en breu.

Se privatizan las aguas
del Ter y el Llobregat
CARRER125 octubre 2012 CRÒNICA 11

El proceso de privatización del ciclo del agua
sigue su curso mientras se silencian las voces
que denuncian los peligros de ceder el control
público de un recurso de primera necesidad.
Monopolio, falta de transparencia y subida
general de tarifas son algunas de las posibles
consecuencias de la operación
Plataforma
Aigua és Vida
El monográfico del número 122 de
Carrer se dedicó a la privatización
del agua en Catalunya. Bajo el título “L’aigua, bé públic, negoci
privat” se ofrecía una completa
visión de los movimientos que se
han dado en los últimos años en un
campo tan estratégico como es la
gestión del agua. Lejos de detenerse, estos procesos han ido avanzando en todos los aspectos del ciclo
del agua, tanto en lo que afecta a
la gestión en alta (desde la fuente
de agua hasta el depósito municipal) como a la gestión en baja (la
distribución del agua dentro del
municipio).
Desde la entrada en vigor de
la ley Òmnibus se abrió la puerta
a la externalización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat
(ATLL), una empresa galardonada
internacionalmente por su buena
gestión y que es la encargada de
hacer llegar el agua a Barcelona y
a otros municipios del área metropolitana. Este proceso se encuentra actualmente en licitación. El
pliego de condiciones ha fijado un
periodo de concesión de 50 años
y permite, al final de la misma,
aumentar hasta un 269% el precio
al que ATLL vende el agua a los
municipios. Previamente a la licitación se ha aprobado una subida
del 70%, pese a lo cual no se ha
llevado a cabo ningún estudio posterior que evalúe la necesidad de
privatizar la empresa teniendo en
cuenta estas nuevas tarifas.
Pese a que en un inicio se habló
de que este proceso supondría para
la Generalitat unos ingresos de 500
millones de euros en concepto de
aportación inicial, la licitación ha
reducido esta cantidad a unos 300
millones. Se desconoce si hay alguna empresa interesada y no se
descarta que esta cantidad baje
aún más. Por otro lado, los costes
financieros que deberá afrontar

El monográfico de la revista
Carrer dedicado a la
privatización del agua se puede
descargar en pdf desde la web de
la Favb: www.favb.cat
la empresa concesionaria superan
con creces la deuda actual de ATLL
y se sufragarán, al igual que su beneficio empresarial, con la tarifa
que pagan los usuarios del servicio,
es decir, los municipios que reciben
el agua. En su día la Generalitat
esgrimió razones de rentabilidad y
eficiencia para justificar la externalización de la empresa.
En Barcelona, desde finales del
siglo XIX es la empresa privada
Agbar, hoy mayoritariamente en

l

Agbar, que opta a
gestionar todo el ciclo
del agua, está acusada
en una sentencia de
operar sin licencia
manos de la multinacional francesa Suez, la encargada de distribuir
el agua a los ciudadanos. En 2010,
a partir de la denuncia de un particular por una factura, salió a la luz
que la compañía operaba sin concesión vigente, es decir, que no se

anna carlota

Es posible que cuando acabe la privatización todo el ciclo del agua esté en manos de una sola empresa
había validado mediante ninguna
institución democrática o proceso
legal que Agbar fuera la encargada
de prestar este servicio. La empresa ha recurrido la sentencia.
El observatorio crítico Mèdia.cat
edita cada año un anuario en el que
recoge las noticias más silenciadas
en los medios catalanes. Esta sentencia aparece como la segunda noticia más silenciada del año.
El pasado 24 de julio, el Área
Metropolitana
de
Barcelona
aprobó la creación de una nueva
empresa que gestionará el ciclo
integral del agua en el ámbito metropolitano, es decir, se ocupará
de las tareas de distribución que
ahora realiza Agbar en los municipios del área metropolitana donde está presente, pero también
del saneamiento, que hasta ahora
estaba en manos de la empresa
pública EMSSA. Esta empresa público-privada estará participada
en un 85% por Agbar y en un 15%
por capital público, y se pretende
también que en un futuro sea el

gestor preferente en otros municipios del área metropolitana que
actualmente cuentan con otras
empresas (públicas o privadas)
que realizan estos servicios.
Existen serias dudas alrededor
de este proceso, que se ha efectuado sin concurso público y con la presencia de un único operador, Agbar,
que a partir de ahora controlará la
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El proceso se está
realizando sin concurso
público y con la
presencia de Agbar
como único operador
distribución y el saneamiento en
Barcelona y otros municipios del
área metropolitana, y que además
es un serio candidato al concurso
por la gestión de ATLL, por la que
también pugna Acciona, con una
oferta de 1.000 millones. Así pues,

cuando estos procesos culminen,
casi todo el ciclo del agua se encontrará en manos privadas e incluso es
posible que acabe en manos de una
única empresa, desde el embalse
hasta la alcantarilla.
Cabe recordar que la gestión
del agua a nivel mundial se encuentra mayoritariamente en
manos públicas y que la privatización del agua en alta nunca
había sido objeto de discusión
en España, mientras que ahora
también la comunidad de Madrid
afronta procesos similares con su
empresa de gestión en alta, el
Canal de Isabel II. Frente a estos
modelos privatizadores a los que
se están inclinando nuestras administraciones, existen ejemplos
como Italia, que rechazó en referéndum la privatización del agua,
o del ayuntamiento de París, que
ha realizado el movimiento contrario: después de devolver a manos públicas un servicio privatizado durante décadas ha sido capaz
de bajar las tarifas.

Opinió
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Menys polítics, menys
diners, menys política

La veu del

CARRER

La Favb i el dret a decidir
L’ona de xoc de la històrica mobilització
ciutadana del passat 11 de setembre
segueix sacsejant el conjunt del panorama
polític, a Catalunya com arreu de l’Estat.
La convocatòria d’eleccions anticipades al
Parlament és conseqüència d’aquest sotrac.
L’horitzó de la independència s’ha instal·lat en
l’imaginari d’amplíssims sectors de la societat
catalana, i singularment entre les seves
classes populars i el seu jovent. Fa dos anys, la
sentència del Tribunal Constitucional barrava
el pas a la millora de l’autogovern per la via
d’una reforma estatutària. Mentrestant, la
crisi i les polítiques d’austeritat han provocat
terribles estralls socials. La percepció d’un
tracte fiscal injust, d’un poder central arrogant
i insensible, d’una situació bloquejada... han
conduït una porció creixent de la ciutadania
a considerar que la sortida d’aquest atzucac
passa ja, indefugiblement, per la constitució
d’un Estat propi.
Davant la cridòria d’aquells que brandeixen
la Constitució de 1978 com un codi penal,
la Favb afirma la legitimitat d’aquest
clam popular, i la necessitat d’escoltar-lo i
respectar-lo. El moviment veïnal s’ha distingit
sempre per la defensa de les llibertats, així
com per la pluralitat de les sensibilitats
democràtiques -independentistes, federalistes
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i altres- que hi conviuen. Per això diem que
el poble de Catalunya ha de poder exercir el
seu dret a decidir, expressant la seva voluntat
mitjançant un referèndum.
Al mateix temps, però, declarem que l’avenç
cap a la plenitud dels drets nacionals és
indestriable de la lluita pels drets socials i la
cohesió d’aquest poble. En la seva diversitat,
el moviment veïnal comparteix l’anhel
d’una Catalunya plenament democràtica i
progressista; val a dir, d’un projecte d’igualtat,
de justícia social i mediambiental. En aquest
sentit, des de la unitat, diem que si cal bastir
les estructures d’un Estat propi perquè la
ciutadania així ho decideix, les primeres han
de ser les de l’Estat del benestar: sanitat,
educació, protecció social, una potent xarxa
de serveis públics... Si es pretén construir
un país, cal començar per preservar el seu
territori dels projectes especulatius que
arrasen béns comuns, terres de conreu o
cabals hídrics... Si convé una hisenda pròpia,
és per instaurar un sistema tributari rigorós i
progressiu.
Car, més enllà d’un finançament autonòmic
escanyat, les actuals dificultats provenen
sobretot d’una enorme evasió fiscal i d’una
fiscalitat regressiva amb què els successius
governs han afavorit els interessos d’una
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minoria benestant. El conflicte amb el govern
central no ha d’amagar la responsabilitat de
les elits dirigents d’aquest país, ni el fet que
els pressupostos més antisocials de la història
recent de Catalunya han estat adoptats, fa
poc més d’un any, amb el suport de la dreta
espanyolista. Per això, seguirem rebel·lant-nos
contra retallades i privatitzacions, persistint
en la reivindicació d’igualtat de drets per a la
ciutadania nouvinguda, i exigint la utilització
de les facultats recaptatòries de què disposa la
Generalitat per avançar sense tardança cap a
una major justícia redistributiva.
Si s’alça amb prou força, la veu de la
Catalunya social serà finalment escoltada
pels pobles europeus. I serà compresa
també per l’opinió democràtica espanyola.
Sovint, hem acompanyat les lluites populars
de Madrid i d’arreu, i ho sabem prou bé:
greuges i prejudicis, atiats pels poderosos,
ens divideixen. Però, pel camí de la llibertat
i l’autodeterminació, la nostra solidaritat
esdevindrà més forta que mai. La Favb
convida el conjunt de la societat civil a
mobilitzar-se, a treballar activament pel dret
a decidir del poble de Catalunya, i a carregar
tot aquest procés del contingut social i la
radicalitat democràtica que són condició del
seu èxit.

CARRER125 octubre 2012 OPINIÓ 13

Actes i llibres sobre
Huertas Claveria

LA CAMBRA FOSCA

Redacció

La comissió ciutadana impulsada per la Favb i Carrer en record
de Josep Maria Huertas Claveria
amb motiu del cinquè aniversari
de la seva mort ja recull el fruit
d’un treball compartit per associacions de veïns i entitats de
molts barris. Després de l’homenatge inicial a Huertas a la Casa
Golferics, el 19 d’abril, durant
els mesos de setembre i octubre
s’han fet mitja dotzena d’actes
a Poblenou, Sant Andreu i la Font
d’en Fargues. Al primer i al darrer
d’aquests barris s’ha pogut veure
també l’exposició Huertas: passió, compromís, honradesa que
el Col·legi de Periodistes ha cedit

Prohibicions a Ciutat Vella
Mercè Homs, la regidora de Ciutat Vella, està donant
motius per parlar amb un seguit de gestos autoritaris.
Va prohibir per “molèsties de soroll” el cicle de cinema
social i curts de denúncia a l’aire lliure que havia
organitzat l’assemblea del Raval a la Rambla. El material
visualitzava els excessos de la policia en algunes de les
seves últimes actuacions a Barcelona. També va obligar a
suprimir la paraula “redada” del cartell d’una exposició
programada al Casal de Barri del Pou de la Figuera. Ella
manifesta que es va limitar a exercir de “mediadora”.
Per al veïnat del Forat de la Vergonya, les actuacions
policials que empaiten els immigrants són bàsicament
“redades”, injustes i injustificades. Els cartells de
l’exposició ho van silenciar. ¿La regidora va “mediar” o va
“censurar”? Les entitats ho tenen més que clar.

Pobra De
Gispert

L’exposició al Casal de barri del Pou de la
Figuera abans de la censura

El ministre Fernández i la policia

perquè itineri per la ciutat. Properament anirà a Nou Barris.
L’Ajuntament de Barcelona,
per la seva banda, va comunicar
al setembre que acceptava posar el nom de Huertas a la plaça
de Can Felipa, tal i com havien
demanat la Favb i l’AV Poblenou. No obstant, els tràmits legals de nomenclàtor no estaran
llestos fins al gener de 2013, i la
comissió ciutadana proposa que
la nova plaça s’inauguri el primer cap de setmana de març,
coincidint amb el sisè aniversari de la mort del periodista.
Per aquelles dates, ja hauran
sortit al carrer els dos llibres sobre Huertas que impulsa la comissió ciutadana. El primer és Guia
informal de la Barcelona dels
anys 70, coeditat per l’Ajuntament i que recupera 13 reportatges escrits a quatre mans entre
Huertas i José Martí Gómez amb
guies de luxe sobre la ciutat com
Pere Calders, Quico Pi de la Serra, Mario Vargas Llosa, Alexandre Cirici i Oriol Bohigas. L’altre
llibre és el número de Quaderns
de Carrer que recopila una antologia comentada dels millors treballs de Huertas sobre els barris
de Barcelona entre el seu debut
periodístic el 1964 a la revista
Signo i al diari El Correo Catalán
i la seva detenció, el 1975, per
un reportatge publicat a Tele/
eXprés. En paral·lel, ha estat una
agradable sorpresa trobar la introbable guia de Huertas i Pepe
Encinas 50 vegades Barcelona
al mòdic preu de 6 euros a l’estand que l’Ajuntament ha tingut
a la darrera Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern de Barcelona.

Les cartes enviades a la
secció de La veu dels lectors
han de tenir un màxim de
1.800 caracters (mig foli). Ens
reservem el dret d’adaptar-les
si superen aquesta extensió.

“¡Nosotros no hemos sido!
¡Nosotros no hemos sido!
Habrá un día en que todos,
al levantar la vista, veremos
una tierra que ponga
libertad”. Versió actualitzada
de la cançó de José Antonio
Labordeta que s’ha sentit en
les recents manifestacions
de Madrid interpretada
per un col·lectiu de músics
del 15-M. Denunciaven
que un manifestant amb
la cara tapada, en rebre
una pallissa de la policia,
va cridar: “¡Que sóc
company!” ¿Era un infiltrat
rebenta-manifestacions? El
colpejaven per tornar els

Policies sense la placa d’identificció

cops que ell havia donat
com a provocador? ¿Una
equivocació?
Una altra escena que es
va repetir moltes vegades
va ser la d’exigir que els

policies anessin identificats,
com obliga la llei. Ho vam
veure a la televisió. Un
jove li deia a un policia
que s’identifiqués i aquest
responia: “M’identificaré a
base d’hòsties!”.
Els que han de defensar la
llei actuen il·legalment.
Escenes com les de Madrid
les hem viscut a Barcelona
no poques vegades. Ja és
hora que les plaques estiguin
a la vista i desapareguin
els passamuntanyes. Com
sempre, el ministre de torn
va dir que la policia havia
actuat de manera impecable.
Visca la democràcia!

L’excel·lentíssima
presidenta del Parlament,
Núria de Gispert, va
demanar que no es
retallessin els sous dels
diputats, “perquè si
acaben cobrant menys
de 3.000 euros, les coses
aniran malament. El 2003
jo cobrava 3.000 euros com
a diputada. Actualment,
un diputat ras també
en cobra 3.000, i han
passat vuit anys. Quan es
parla d’abaixar el sou als
polítics, si l’abaixem més,
ja no sé com anirem”, va
declarar als mitjans de
comunicació. Mentrestant,
als nostres barris molts
veïns cobren 420 euros o
no tenen cap ingrés. La
presidenta cobra 120.000
euros a l’any malgrat
tenir el salari congelat
de fa uns anys. Al final es
va disculpar, però ningú
no dubta que digués el
que pensava. De Gispert
presideix el Parlament de
Catalunya. ¿S’aprovarien
les mateixes lleis i les
mateixes retallades si els
parlamentaris haguessin
de sobreviure només un
parell de mesos amb el
PIRMI?

Trias viu la Mercè a cop d’escombra
L’obsessió de l’alcalde Xavier Trias per donar la imatge d’una
ciutat neta està arribant a extrems preocupants i, fins i tot,
perillosos. És força trist que, des de fa un any, qualsevol cercavila
o correfoc de barri el tanqui, com una comparsa més, un camió
de BCNNeta. La pràctica es va iniciar a les darreres cavalcades
de Reis i de Carnestoltes, quan en molts barris els camions de la
neteja van escombrar, aspirar o netejar a cop de màniga confeti
i caramels sense ni tan sols donar temps els nens a recollir-los de

terra. Però a les festes de la passada Mercè, durant la desfilada
de les bèsties de foc, l’intent de dos camions de BCNNeta de
seguir els diables per una plaça de Sant Jaume i un carrer del
Bisbe atapeïts va estar a punt de provocar una allau humana.
Quan els mateixos operaris de la neteja s’exclamen de la bojeria
d’aquesta pràctica obsessiva, ¿no és potser hora de repensar-s’ho
i deixar la neteja dels carrers per a unes hores més tard, quan la
festa i la gent que hi participa hagin marxat?

EN POSITIU
Ciutat Meridiana en lluita ‘Crowdfunding’
a la Barceloneta
Ciutat Meridiana està al capdavant de la
lluita contra els desnonaments. La barriada
construïda per Joan Antoni Samaranch ha estat
rebatejada pels veïns com a “Villadesahucio”.
Té pendents 400 desnonaments. Cada setmana
visiten el barri representants de la llei per fer
fora alguna família. Les associacions de veïns,
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
i l’associació 500x20 recolzen els afectats
impedint l’entrada dels funcionaris judicials
i recriminant els representats dels bancs pel
seu comportament criminal. La indignació
creix a Ciutat Meridiana i arreu. Mentre
s’expulsa les famílies, l’Ajuntament té prop
de 300 pisos buits i tapiats al veí barri de Torre
Baró, acabats de fa anys. Quina vergonya!
(Foto a la portada).

El barri s’ha de defensar és un documental dedicat
a la lluita veïnal a la Barceloneta i que es finança
mitjançant crowdfunding: petites donacions via
internet (www.verkami.com/projects/3287). A la
presentació del projecte es pot llegir: “Aquesta és
la història de la lluita d’un grup de veïns i veïnes
per aturar la transformació d’un barri de pescadors
i d’origen obrer, a un reducte turístic, i per frenar
els processos socials que el deshumanitzen cada
vegada més”. Els veïns tenen quaranta dies per
recollir els 2.500 euros necessaris per enllestir
el projecte. Al tancament d’aquest Carrer, ja
n’havien recollit 930. La data límit és el 31
d’octubre. Molta sort!
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joan subirats
catedràtic de ciència política uab

Menys polítics, menys diners,
menys política

E

n aquesta mena d’accelerada carrera de canvis de
tota mena que patim i encaixem, una de les darreres
conseqüències ha estat la idea de
retallar despeses reduint el nombre
d’institucions, el nombre de polítics
electes i presents en aquestes mateixes institucions, i/o reduir els sous
que reben per exercir la seva funció.
Com en molts altres àmbits i sectors
impactats pel canvi d’època, es barregen aquí elements raonables que
obliguen a repensar coses, i també
aprofitaments oportunistes, totalment criticables des d’una lògica de
defensa democràtica. ¿Són molts o
pocs 8.500 municipis, 50 diputacions, 17 comunitats autònomes?, i
¿són o no necessaris els milers de
càrrecs polítics que ocupen regidories, llocs a les diputacions o escons
parlamentaris a les assembles de
les comunitats? ¿Han de seguir cobrant el sou que cobren?
No cal dir que el nivell de desprestigi i descrèdit acumulat per
les institucions i els polítics electes en aquests darrers temps té algunes bases sòlides i molts casos i
escàndols que ho justifiquen. Però,
com sempre en aquests casos, sobre
aquestes evidències la possibilitat de fer demagògia és alta, i més
quan la gent no s’ho passa pas massa bé. Es va fer famós el crit de “no
ens representen” a partir del 15M.
I aquest crit no era gratuït. S’ho
havien guanyat a pols els polítics
que feien i fan el contrari d’allò que
havien dit. S’ho havien guanyat els
que havien anat acumulant beneficis i exempcions que els separaven
d’allò que els hi passava a aquells
que deien representar.
Però també és cert que no tots
els polítics són iguals, i és evident
que la política és més necessària que mai. Cal anar doncs amb
compte amb aquests polítics que
aprofiten tot això per fer antipolítica, i fan anar l’escombra per així
quedar ells al marge, presumint de
“nets” i buidant l’escenari d’adversaris empipadors.
Però, anem al fons del tema.

¿Sobren institucions? El nombre
de municipis a Espanya (8.500) o a
Catalunya (950) és el resultat d’una
dinàmica històrica no programada.
Com a molts altres llocs. A França
en tenen més de 34.000, a Itàlia
més de 8.000, a Alemanya més de
12.000, però a Suècia no arriben a
300, a Holanda poc més de 400 i a
Portugal en tenen 308. A la majoria dels països nòrdics es va fer una
reforma als anys 70, en la qual van
crear municipis com unitats administratives més grans, deixant per
sota els antics ajuntaments com
a mecanisme d’articulació social i
d’identitat. D’aquesta manera tenen
unes unitats de gestió local amb una
escala adequada, capaç de gestionar, com de fet fan, serveis com educació, sanitat, serveis socials, etc,
controlant més del 50 o 60% de la
despesa pública del país i, en canvi,
mantenint unitats més petites per

Il·lustració:
alex ayaso

sota, de caire més social i identitari.
Un exemple més proper el tenim a
la Garrotxa, amb el municipi de la
Vall d’en Bas, que agrupa set antics municipis més petits. D’aquesta
manera són el segon municipi de la
comarca, però mantenen set festes
majors, set campanars i set misses
el diumenge. A França el que s’ha
fet és incentivar processos de mancomunitat per gestionar serveis de
manera comuna, donant més recursos als municipis que s’hi avinguin.
El tema és doncs saber combinar

l

Sobren privilegis dels polítics i cal que
visquin d’una manera semblant a com ho
fem la majoria, però hem de recordar
que el sou dels polítics va ser una
conquesta de les classes populars

escala, identitat i poder. El gran
problema pels que defensem que la
proximitat millora la qualitat dels
serveis als ciutadans i també el control democràtic, és que hi ha una
gran majoria de municipis massa
petits per poder encarar de manera
eficaç temes claus. Calen doncs processos que incentivin articulacions,
“federacions” o unions, però això és
molt millor si es fa des de baix i no
per decret. En alguns casos les diputacions poden servir com articuladores de serveis locals, però el problema en aquest cas és la seva manca
de transparència i de control directe
per part de la ciutadania, cosa que
pot alimentar lògiques estrictament
partidistes en el seu control i gestió. Sobre comunitats autònomes,
el tema és suficientment complicat
com per evitar tractar-lo en dues
frases. La veritat és que la seva lògica ha estat homogeneïtzadora, i poc
capaç d’assumir la diversitat que
des de l’inici existia entre les 17 realitats territorials. I així som on som.
¿Sobren polítics? ¿Se’ls hi paga
massa? El gest de María Dolores
de Cospedal a Castella-La Manxa
de treure el sou als diputats, ha estat pura demagògia i apunta més a
l’antipolítica que a una voluntat de
renovació honesta. El que sobren
són privilegis en la forma de fer dels
polítics, i cal que visquin de manera
semblant a com ho fem la majoria,
però hem de recordar que el sou dels
polítics va ser una conquesta de les
classes populars en moments en què
només els rics i els privilegiats podien fer política. El que cal és molta
més transparència, més capacitat
de control per part de tots, i reduir tot un conjunt de privilegis que
el poder ha anat acumulant i que
genera aquesta sensació de “casta”
que han anat construint als ulls de
la ciutadania.
Anem doncs amb compte a l’hora
de destriar reformes i canvis polítics
i institucionals que poden afavorir la
democratització del sistema institucional, d’aquells altres que busquen
reforçar l’antipolítica per governar
de manera populista i autoritària.

La Rambla democràtica: una aposta veïnal perduda
associació de veïns i veïnes
del barri gòtic
butlletí del gòtic, agost de 2012

Segurament encara us en recordeu:
l’octubre de l’any passat, l’AV del
Barri Gòtic i el Col·lectiu Accions
Urbanes, vam organitzar l’itinerari “Tornem a la Rambla”, una acció
de crítica i denúncia on es mostrava les Rambles com l’epicentre del
terratrèmol que suposa el monocultiu turístic a Ciutat Vella. Creiem
fermament que la millor resposta
al tsunami turístic és crear xarxa i
lligams de comunitat des del barri,
trobar-nos per parlar i fer propostes
sobre els problemes que ens envolten. És per això que el passat febrer
de 2012, l’AV del Gòtic va participar
i recolzar la “Primera Convocatòria
de Participació Ciutadana Democràtica a la Rambla” impulsada alhora
per veïns a títol individual com per
les plataformes Raval per Viure i
l’Assemblea de Veïns i Veïnes de
la Plaça de la Vila de Madrid, tots

ells no vinculats al moviment veïnal associat de la ciutat i agrupats a
l’Assemblea per una Rambla Democràtica. Amb la pregunta de ¿Com
vols que sigui la Rambla? començava el procés, que va tenir tres fases:
presentació de propostes, avaluació
i finalment les votacions el 22 i 23
d’abril. La iniciativa va superar la
capacitat dels organitzadors i, malgrat certa manca de rigor tècnic, fou
tot un èxit. Sense cap intervenció de
l’administració o de cap partit polític
es van presentar més de 200 propostes i van votar més de mil persones,
de les quals unes 500 eren veïns i veïnes de la Rambla i dels carrers adjacents. El procés d’elaboració dels
criteris d’organització de la consulta
va ser molt interessant. El vot ponderat per territori, qui i com pot proposar i votar, i com es trasllada això
a una consulta, van resultar decisions complexes, però que han suposat
un aprofundiment en l’exercici de la
democràcia i la participació ciutadana. Des de l’associació destaquem,

no obstant, alguns aspectes que van
ser la causa i motiu de la nostra retirada del grup promotor de la consulta una setmana abans de la votació,
tot i que no per això vam deixar de
donar-hi difusió. Primerament, l’absurda resistència que es mantenia
per tal de no ser identificats amb cap
associació veïnal amb l’excusa de no
sentir-se manipulats, i que va anar
deteriorant la força que aportava la
unió i el consens inicial.
Un cop finalitzat el període de
presentació de propostes, tant la
Favb com nosaltres i d’altres entitats ciutadanes vàrem participar en
la comissió d’avaluació, a fi de valorar i ordenar les propostes. Malgrat
que no es van poder rebutjar totes
les propostes clarament discriminatòries, sí que vàrem influir perquè el
redactat final fos el més respectuós
possible amb els drets de les persones. Finalment es va utilitzar el projecte com altaveu per pressionar la
regidora, denunciant la degradació
de la Rambla amb un discurs dema-

gog i fàcil, carregant sempre contra
els més vulnerables, fent sortir a la
llum els plantejaments més durs de
la ideologia del civisme. Malgrat que
compartim alguns arguments crítics
amb la qüestió del turisme i les polítiques de seguretat del districte,
creiem que el que cal és analitzar les
veritables raons de la degradació del
passeig sense caure en un discurs fàcil i/o repressiu. Sense l’experiència
que aporta la cultura de l’associacionisme se’ns va fer difícil arribar a
consensos, en especial quan es trasllada el focus d’atenció a l’estricte interès particular. Davant d’uns problemes que ens afecten directament,
s’ha de mantenir la visió col·lectiva
i treballar per trobar solucions que
vagin a les causes dels problemes i
mirin d’anar més enllà del que passa
a la porta de casa nostra. Podeu veure algunes de les propostes i els resultats al blog de l’associació: www.
avbarrigotic.blogspot.com. Dels errors s’aprèn, i seguirem treballant.
És veí qui s’aveïna.
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Un dels greus problemes socials
vinculats a la crisi econòmica, hereva
de la bombolla immobiliària, i a la falta
de polítiques públiques en matèria
d’habitatge és l’accés de moltes
persones a una llar. Carrer es pregunta
per les causes i conseqüències.

L’explosió de la bombolla immobiliària
Albert recio
professor d’economia aplicada uab

a bombolla immobiliària és una
de les expressions més significatives de la irracionalitat i injustícia del model econòmic i social que els
darrers anys ha dominat la societat espanyola. En els anys “daurats” de l’expansió
immobiliària el seu impacte més negatiu
ja era visible en els problemes d’accés a
l’habitatge, que afectaven especialment
els joves i els nouvinguts. Després, quan
la bombolla ha explotat, els seus efectes
han estat encara més demolidors: han
deixat un reguitzell de deutes impagables, desnonaments i atur, a causa que
gran part de l’ocupació se sustentava
en la continuïtat de la pròpia bombolla.
Abans ja teníem un problema d’habitatge. Ara, aquest s’ha agreujat i associat a
l’atur i l’endeutament. És hora de revisar
tota la sèrie d’elements que han contribuït a aquesta situació explosiva.
No es tracta d’un problema puntual. A
totes les grans crisis del capitalisme les
bombolles immobiliàries hi han jugat un
paper essencial, especialment a la del 1929
i a l’actual, o a la crisi japonesa de 1990. O
a finals dels anys 70 al nostre país.
Una bombolla immobiliària es caracteritza bàsicament per un procés de forta
inversió en habitatges i ràpid creixement
dels preus. Acaba quan es fa palès que
molts dels edificis construïts no tenen
compradors, i els inversors no poden tornar els crèdits. No cal explicar-ho massa,
ja que tots tenim present què ha passat
els darrers anys.

L

Els responsables
Sens dubte, en totes les bombolles intervenen tres actors bàsics: el sector financer, els promotors i el sector públic.
El sector financer ha estat evidentment
l’eix central del procés. Com ha mostrat
de forma palesa l’economista australià
Steve Keen, les bombolles immobiliàries
vénen precedides per una expansió del
crèdit al sector. Això és el que ha passat
els darrers anys. El sistema financer va
fornir de generosos crèdits els promotors immobiliaris, crèdits que després es
col·locaven als compradors d’habitatges.
Els bancs, de fet, creaven primer l’oferta
d’habitatges, en facilitar als promotors
la compra de sòl i la construcció d’edificis, i després l’oferta, en concedir crèdits
hipotecaris insensats a milions de persones. D’aquesta operació treien una gran
rendibilitat en forma d’interessos, comissions i altres negocis associats (com les
assegurances).
Els promotors són l’altre agent principal. Un sector on operen nombroses
empreses, a causa de la major facilitat
d’entrada (coneixements, inversió inicial) que en altres activitats. Molta gent
hi ha tingut cabuda, tant els grups tradicionals com nombrosos especuladors
de nova planta. Un exemple de llibre és
el cas d’Enrique Bañuelos, promotor del
grup Astroc -amb suport de la CAM- que
finalment va cedir als bancs, i que ara es
presenta com alternativa a Eurovegas
per tapar el fracàs del Govern Mas. Finalment la seva empresa va quedar, com
moltes altres, arruïnada, però ell ja havia
desviat suficients fons com per reprendre
nous projectes especulatius al Brasil i
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Al negoci immobiliari s’han apuntat tant els promotors tradicionals com els especuladors de nova planta
posteriorment reaparèixer al nostre país
com a promotor del complex Barcelona World a Tarragona. El seu cas no és
únic, més aviat és un exemple palès del
que han fet aquests promotors: detreure
recursos de la bombolla i després tractar de desaparèixer quan les coses van
malament, salvant el que poden. Com
també és el cas de Fernando Martín, ex-

l

El pitjor de tot és que
autoritats i grans grups
econòmics no han après
res del desastre que ells
mateixos han generat
president del Real Madrid, propietari de
Martinsa Fadesa, una empresa immobiliària en fallida complerta, però que l’any
passat no va dubtar a autoconcedir-se un
“salari” d’un milió d’euros.
Financers i promotors no haurien
pogut endegar la bombolla sense el suport dels poders públics, crucial en tres
camps. En primer lloc, les polítiques urbanístiques dutes a terme per diversos
nivells de l’Administració: lleis del sòl estatals i autonòmiques i polítiques locals
de planejament urbà. Unes polítiques
que han afavorit l’especulació, el desgavell urbanístic i l’expansió sense mesura
de les construccions. I que sovint han estat associades a la corrupció política.
En segon lloc la política d’habitatge, que ha promocionat la compravenda

d’habitatges (amb estímuls fiscals) i obviat una veritable política de promoció
pública de lloguer.
I en tercer lloc, i menys important, la
laxa política monetària duta a terme pel
Banc d’Espanya, que ha afavorit la irresponsable actuació del sistema financer.
Els efectes
L’explosió de la bombolla ha esdevingut
un desastre de moltes cares. La més dramàtica és, sens dubte, la de la gent desnonada que ha perdut la casa i segueix
endeutada. Però no és l’única. L’endeutament afecta molta més gent. I de fet,
l’endeutament de la banca espanyola per
finançar la bombolla és una de les causes principals dels problemes que estem
patint, ja que aquest es tradueix en els
problemes de finançament exterior (el
famós tema de la prima de risc), la crisi de part de les institucions financeres i
el seu traspàs del deute al sector públic:
en definitiva, és la principal coartada per
aplicar-nos polítiques d’ajust. La bombolla ens ha acabat afectant a tots.
Desnonaments, retallades de despesa
pública, endeutament privat (i posteriorment públic a mesura que l’Estat es va
fent càrrec dels bancs en fallida), no són
l’únic efecte negatiu. La bombolla ha deixat també un elevat cost ambiental, en
forma d’un territori excessivament urbanitzat, sovint sense cap coherència, amb
urbanitzacions fantasmes, espais a mig
urbanitzar o poblacions insostenibles. I
ha tingut un paper essencial en el deteriorament de la vida política en afavorir un
clima de corrupció intolerable i que forma

part del procés d’apolitització social (sempre tan útil perquè les elits dominants
puguin manegar a plaer la societat). Els
recursos que ara s’esmercen en tapar els
forats generats per la bombolla farien
falta per canviar el model productiu del
país i orientar-lo vers una economia socialment i ecològicament sostenible.
Després de la bombolla
El pitjor de tot, però, és que sembla que
les autoritats i els grans grups econòmics no han après res del desastre que
ells mateixos han generat. El model d’expansió immobiliària segueix vigent en
la seva visió de futur, com ho mostren el
dramàtic, i alhora risible, tema d’Eurovegas, i diverses operacions urbanístiques
a zones turístiques com les illes Balears
i Tarifa. Tampoc no s’ha produït cap canvi en la política d’habitatge, excepte una
nova legislació del lloguer encara més
favorable i desequilibrada en favor dels
propietaris. I no cal dir que mentre s’aboquen milions d’euros a salvar els bancs,
es posposen les reformes radicals del sistema financer, s’ignora la possibilitat de
crear una banca pública i es deixen impunes les responsabilitats dels principals
autors i beneficiaris de tot el procés.
Evitar la bombolla, minimitzar els desastres de la que ara ha explotat, només ho
aconseguirem si generem moviments socials de prou profunditat i intel·ligència que
forcin a canviar les polítiques financeres,
d’habitatge i urbanístiques en benefici de
la col·lectivitat. En definitiva, si els perjudicats som capaços d’imposar un canvi en
la forma i el contingut de les polítiques.
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La crisis deja pisos vacíos de protección
m. eugenia ibáñez

os efectos de la crisis económica
y los recortes asistenciales han
alterado el acceso a la venta de
vivienda pública y han generado una
situación insólita hasta ahora en Barcelona: la oferta es superior a demanda. Pero que nadie se llame a engaño,
este teórico exceso de pisos sociales no
significa que hayan quedado cubiertas
las necesidades básicas, más bien todo
lo contrario, responde a tal incremento
de la precariedad que dificulta, como
nunca, el cumplimiento de las condiciones exigidas para la adquisición de
una vivienda protegida. Esa existencia
de pisos vacíos construidos por la Administración tiene dos lecturas. Las entidades ciudadanas consideran que es un
problema de mala gestión, de desidia o
de exceso de burocracia y, en cualquier
caso, de una incapacidad de los políticos para adaptar la forma de acceso a
la vivienda a la situación del momento.
Los promotores oficiales, por su parte,
centran el tema en la crisis general, la
dificultad para conseguir hipotecas, el
paro e incluso la extraña competencia
de constructores privados y entidades
bancarias que rebajan precios para sacarse de encima inversiones que no han
conseguido colocar en los últimos años.
Un ejemplo paradigmático: Torre
Baró, promoción de cuatro fases con un
total de 259 viviendas de Regesa, entidad pública que depende del Consell Comarcal del Barcelonés. El sorteo de los
pisos concluyó en diciembre del 2010. El
precio de venta oscilaba entre 90.232 y
196.396 euros, más IVA. Casi 20 meses
después del sorteo, Regesa se encuentra
con 177 renuncias a otros tantos pisos
que ahora se plantea comercializar, quizá en régimen de alquiler por 10 años
con opción de compra, según ha adelantado un portavoz de la entidad. Es decir,
el 68% de las personas, de las familias,
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Por primera vez la oferta de
vivienda pública supera a la
demanda: lejos de cubrirse
las necesidades, quien la
necesita no tiene acceso
beneficiadas en diciembre del 2010 con
la rara avis de un piso de protección han
renunciado a su compra y las viviendas
se encuentran vacías, vigiladas y quizá
tapiadas, a la espera de una decisión de
Regesa. “Están pidiendo a gritos la okupación”, declara Albert Recio, portavoz

Las viviendas públicas de Torre Baró se encuentran vacías, vigiladas y tapiadas
de la Coordinadora de Asociaciones de
Vecinos y Entidades de Nou Barris.
Regesa tiene pendiente de comercialización, aproximadamente, 200 viviendas vacías, restos de las promociones
de Reis Catòlics (Vallvidrera), Mare
de Déu del Port (Sants-Montjuïc) y la
ya citada de Torre Baró. El proceso de
esos pisos ha sido idéntico: el aspirante a la compra se inscribe en el registro
de solicitantes, el sorteo lo gestiona un
consorcio (Ayuntamiento y Generalitat)
y en el caso de renuncia posterior del
beneficiario, la vivienda pasa a Regesa
para un segundo trámite de comercialización. Y este complejo proceso es el
que, según un portavoz de este organismo, explica la existencia de pisos vacíos y la lentitud en la toma de nuevas
decisiones: “El registro de solicitantes
debe liberar los pisos si tras el sorteo se
produce la renuncia del solicitante, pero
éste no siempre actúa con rapidez”. El
mismo portavoz insiste en que la existencia de viviendas desocupadas no es
un problema de mala gestión o desidia
por parte de los organismos oficiales
sino consecuencia de una tramitación

“garantista y, efectivamente, lenta, porque si se acumulan un par de renuncias
se pueden perder seis meses en diversos
trámites”.
La competencia de los bancos
¿Por qué se renuncia a comprar un piso
de promoción pública que hasta hace
poco era el sueño de tanta gente? Aquí

l

Acusadas de incapacidad
para adaptarse al contexto
social, las administraciones
apuntan a la crisis y a la
competencia privada
los motivos son más evidentes: No se
conceden hipotecas, o son muy caras y
con exigencias elevadas (los bancos piden en efectivo el 20% del coste total del
piso sin IVA), hay paro y a los parados
no se les fía y la posibilidad de un desahucio tampoco ayuda porque la preca-
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riedad laboral genera miedo a embarcarse en un gasto fijo mensual. Por otra
parte, los precios de venta de vivienda
pública que hoy están en el mercado se
fijaron hace tres o cuatro años, no han
bajado, y la horquilla de diferencia con
las promociones privadas se ha reducido
porque estas sí han abaratado sus ofertas ante el descenso drástico de ventas.
Y, por último, quien tiene un trabajo
asegurado y una cierta disponibilidad
económica siempre encuentra más flexibilidad en entidades bancarias y promotores privados a la hora de negociar el
precio final de compra.
El Patronat Municipal de l’Habitatge
(PMH) de Barcelona gestiona unas 6.000
viviendas de alquiler, con derecho de superficie por 75 años, con mensualidades
que oscilan entre los 400 y los 600 euros.
En caso de impago, los pisos revierten al
patronato. Un número reducido son de
régimen social protegido, lo que implica
un pago inferior al resto. Las peticiones
para este tipo de pisos son superiores a
la oferta. Antoni Sorolla, consejero delegado del PMH, asegura que de aquella
cifra solo unas 300 viviendas -la cifra

Del Libro Blanco a la Llei Òmnibus
Si se pregunta a representantes municipales o de
la Generalitat sobre el número de pisos vacíos
-privados y públicos- que existen en Barcelona,
la respuesta será siempre la misma: no se sabe,
no es posible conocer esa cifra. Lo cierto es que
a la Administración no le interesa gran cosa dar a
conocer datos que podrían volverse en contra de su
propia gestión, de su inhibición ante el acuciante
problema de la vivienda que desde hace años sufre
la ciudad y de su incapacidad para dar uso a unas
viviendas en las que, por diversos motivos, nadie
vive. Pero el número de pisos desocupados está
cuantificado, tanto por los servicios municipales
como por otros estudios públicos.
Antón Costas, catedrático de Política Económica,
dirigió en el 2008 el Libro Blanco de la Vivienda en
Barcelona, que, entre otros aspectos, afrontaba el
tema de las viviendas vacías. El informe utilizaba
datos del censo para fijar que la cifra oficial en

100.771 pisos, el 14% del total, dándose el mayor
porcentaje en el distrito de Ciutat Vella, donde
uno de cada cuatro pisos estaba desocupado. No
obstante, el Libro Blanco ponía en duda la veracidad
de esa cifra por considerar que errores en la
realización del censo, ausencias de los censados u
otras causas podían hacer variar el número. Costas
recurrió a una investigación directa del Gabinete
Técnico de Programación, un trabajo de campo con
visitas personales a una muestra de mil viviendas
sobre un universo de 85.400 viviendas consideradas
vacías. Tras diversos estudios, contrastar
información con otros trabajos, y descartar diversas
formas de utilización, el Libro Blanco concluía
que las viviendas realmente vacías en Barcelona
representaban el 2,82% del total del parque de
viviendas existentes en la ciudad.
El último censo global, con datos sobre población
y vivienda, se realizó en el 2001 y por cuestiones

económicas no se repetirá con la técnica anterior,
visita piso por piso, sino con muestras más o menos
amplias y municipio por municipio, según la voluntad
de sus equipos de gobierno.
En diciembre del 2007, José Montilla, presidente
de la Generalitat, y Francesc Baltasar, conseller de
Medi Ambient i Habitatge, firmaron la Llei pel Dret
a L’Habitatge que, entre otras muchas cuestiones,
establecía medidas de estímulo al alquiler que
facultaban a la Administración el pago de hasta seis
meses en casos de demostrada necesidad y preveía
el alquiler forzoso de viviendas desocupadas, un
punto que llevó a CiU y PP a votar contra la ley.
En noviembre del 2010 CiU ganó las elecciones y,
meses después, la Llei Òmnibus excluía los aspectos
de contenido más social de la ley del Dret a
L’Habitatge.
La crisis, el paro y los recortes del gobierno de CiU
han hecho el resto.
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En 5
paraules

puede variar de un mes a otro- están
desocupadas, y esa situación responde a una de las siguientes causas: el
trámite de adjudicación no ha finalizado; abandono por parte del inquilino; desahucio por impago o reserva
para permitir al ayuntamiento una
cierta flexibilidad en caso de emergencias diversas. ¿Pisos okupados?
Sí, también los hay, pero se trata, según Sorolla, de situaciones controladas y, en algunos casos, con trámites
de desalojo pendientes o subrogación
de contratos, según los casos. Otras
fuentes consultadas difieren del rigor
y la eficacia de los organismos oficiales en la gestión de una propiedad pública. “Se producen okupaciones por
diferir en exceso el destino de pisos
vacíos o impago de alquileres que el
patronato no sabe a qué responden,
porque gestionar un patrimonio de
más de 6.000 viviendas es muy complicado”, confiesa una técnica que
prefiere mantener el anonimato.

Habitatges de la Generalitat
La Vanguardia informava el 27 de
setembre de 2011 que el govern de
la Generalitat tenia 3.264 habitatges
buits. Es comprometia a adjudicar
el 95% dels pisos a l’abril de 2012.
El diari Ara informava aquest agost
passat que el govern català encara
tenia 1.400 pisos buits i que pensava
posar-los en règim de lloguer.
Pisos buits a Barcelona
En un treball de camp realitzat el
1997 per l’Ajuntament de Barcelona
es va donar la xifra de 18.874
habitatges buits a Barcelona, entre
públics i privats. Però altres xifres
que es van fer públiques parlaven
de fins a 80.000. Aquestes xifres
són molt difícils de comprovar
i per si mateixes informen poc.
S’hauria de concretar qui les va
construir, qui és el seu propietari
(institucions, privats, entitats
financeres...). No coneixem cap
treball seriós sobre el tema.
Tendeixen a amagar-se.

Vivienda pública de alquiler
Los dos ejemplos citados, Regesa y
PMH, sirven para encuadrar el problema actual de la vivienda social en
Barcelona, en Catalunya. Los pisos
quedan vacíos cuando se trata de una
venta -Regesa- y no hay excedentes
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El alquiler de vivienda
pública nunca ha sido
una prioridad ni del
Ayuntamiento ni de la
Generalitat
cuando el régimen de adjudicación
es el alquiler por uso de superficie
(PMH), hecha la salvedad de las anomalías que pueda tener esta gestión.
Lo cierto es que el alquiler de la vivienda pública nunca ha sido una
prioridad ni del Ayuntamiento ni de
la Generalitat, que han optado por
construir y vender, es decir, sacarse
de encima un patrimonio, una oferta
amplia de pisos, con la que hace muchos años podían haber interferido
en el mercado y, en definitiva, en la
brutal escalada de precios de venta
y los altos alquileres que exigía la
iniciativa privada. Ahora, el paro, la
precariedad, los recortes sociales, el
consumo paralizado y el futuro negro,
negrísimo, llevan a la Administración
a poner parches que, dada la situación, poco arreglarán porque llegan
tarde. Regesa es posible que decida
ofrecer sus pisos en alquiler y otro
tanto ha hecho la Generalitat con los
3.264 que tiene vacíos repartidos por
todo el territorio y que nadie ha podido comprar.
En Catalunya hay, aproximadamente, 2,6 millones de viviendas de
residencia habitual, de las cuales
unas 14.000 son públicas en alquiler,
una cifra irrisoria si la comparamos
con el 18% sobre el total de pisos de
residencia que Francia dedica al alquiler público. Y a este lamentable
panorama se ha llegado tras muchos
años de no afrontar el tema de la vivienda pública, de carecer de una política que se adelantara al problema
que hoy está enquistado en la sociedad. Y la situación puede empeorar.
Se necesita suelo público que no hay,
y tampoco fondos para su adquisición y otro tanto ocurre con la financiación. Con todo, lo más grave es
la ausencia de voluntad política, de
coraje de ayuntamientos y gobiernos
central y autonómicos para resolver
el tema. El Ministerio de Economía
ha fijado en 600.000 el número de
viviendas desocupadas, inmovilizadas, que los bancos controlan en
toda España. ¿Por qué no se fuerza
su rescate y la oferta en alquiler? No
quieren, no les interesa.
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Cal uns cens de pisos
públics buits
andrés naya

a passar en una barriada de Nou
Barris. Una família, un matrimoni amb una filla en edat escolar i
esperant un segon fill, va ser desnonada.
Els serveis socials, desbordats, no van
trobar una altra solució que pagar-los
l’estada en un hostal del carrer Balmes.
A Nou Barris, centenars de pisos municipals estan desocupats. Aquesta família
va ser allunyada d’un barri en el qual
portaven vivint més de 10 anys. Cada
dia, la nena havia d’anar a l’escola a Nou
Barris i tornar a la seva “llar” a la tarda,

V
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El cens de pisos públics
buits ha de ser conegut per
administració, treballadors
socials i teixit veïnal
lluny dels seus companys de classe. Un
desplaçament de dues hores diàries. Els
costos econòmics eren grans. No diguem
els socials.
A l’exemple que expliquem van intervenir-hi diversos factors. Els treballadors
socials estan desbordats: en aquesta ocasió, no tenien ni els mitjans ni la informació suficient. Resulta sorprenent que
en un districte que encapçala el trist rànquing de desnonaments, els treballadors
socials no disposin d’un llistat de pisos
municipals disponibles per a emergències, perquè puguin ser habitats i complir
la seva funció social.
El moviment veïnal de Nou Barris,
a l’igual que en altres districtes, ve rei-

vindicant des de fa mesos que s’elabori
aquest llistat i es faci públic. El districte
acostumava a argumentar que a la “Casa
Gran” s’estava elaborant el cens. Quan
una periodista col·laboradora de Carrer
va sol·licitar-lo als responsables municipals d’habitatge, se li va respondre que
el llistat de pisos buits de propietat municipal ni existeix ni es realitzarà. Van
argumentar que era impossible per raons
tècniques i burocràtiques.
Els habitatges públics buits han de
dedicar-se a cobrir les moltes necessitats
socials de la nostra ciutat en aquests
moments de forta crisi. Mantenir-los
tancats durant mesos, o anys, no té cap
justificació. És incomprensible que, a
més d’estar deshabitats, l’Ajuntament
no en tingui registrat ni el nombre ni
la ubicació. Tenir pisos tapiats i vigilats
són molts diners per a l’Administració.
L’any passat es va denunciar que l’Ajuntament s’havia gastat 862.000 euros en
vigilància i seguretat. Ningú no ho va
desmentir. No val l’excusa que el famós
llistat canvia permanentment i que s’han
de reservar buits una sèrie de pisos per a
emergències. Són massa habitatges tancats. L’exemple més dolorós són els quasi
300 habitatges construïts fa anys a Torre
Baró a poca distància de Ciutat Meridiana, rebatejada pels seus veïns com a “Villadesahucio”.
Els habitatges buits han de ser coneguts pels òrgans municipals, pels treballadors socials i pel teixit veïnal. De no
ser així, el funcionament dels serveis
socials en una àrea tan important com
l’habitatge està condemnat al fracàs. Les
solucions seran insuficients i injustes.
Aquesta situació la pateixen els veïns
més vulnerables.

Aluminosi als barris obrers
Hi ha veïns i veïnes que porten
més de 20 anys vivint en precari,
en pisos amb aluminosi detectats
el 1992. Estan pendents de
remodelació uns 350 habitatges (150
al Turó de la Peira i 200 a Trinitat
Nova). Al Besòs, 988 habitatges
estan pendents de rehabilitació
i d’aquests, 16 estan apuntalats.
També a Trinitat Nova desenes
de veïns encara viuen en pisos
apuntalats. I al Maresme també
esperen la rehabilitació centenars
de pisos. Tots barris obrers.
L’aluminosi no va ser, ni ho és ara,
una prioritat.
Execucions hipotecàries
El Consell General del Poder Judicial
informa que el primer trimestre
de 2012 s’han executat 46.559
llançaments a tot l’Estat espanyol.
A Catalunya són 9.046, que suposen
una xifra de 100 desnonaments al
dia. La major part d’ells, a l’àrea
metropolitana de Barcelona. El segon
trimestre la xifra ha augmentat a
9.304.
Xifres silenciades
Fins a aquest any, les xifres de
llançaments hipotecaris que es feien
públiques no comptabilitzaven els
realitzats pels jutjats de primera
instància. Podem calcular que des de
l’any 2008 són pràcticament 400.000
els desnonaments executats a l’Estat.
Persones sense llar
A finals de 2011 es van
comptabilitzar a Barcelona 2.791
persones que no tenen casa i estan
vivint en assentaments, albergs o
residències, 678 més que tres anys
enrere. L’any 2001 Arrels va atendre
1.126 persones sense sostre, un 87%
de les quals són homes. El 34% són
nascuts a Catalunya, un 36% a la
resta de l’Estat i un 30% provenen
d’altres països. El 36% tenen una
edat compresa entre els 51 i els 60
anys. (veure l’article de Cristina
Palomar a la pàgina 20 del dossier).
Assentaments
L’abril d’aquest any un estudi de
l’Ajuntament va comptabilitzar 36
assentaments de diversos tipus: un
42% en vehicles i la resta, aprofitant
espais ruïnosos o bé en tendes de
campanya. Hi viuen 834 persones,
un 40% més que l’any anterior. 21
d’aquests assentaments es trobaven
al districte de Sant Martí (veure
l’article de Néstor Bogajo a la pàgina
19 del dossier).
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Recta final per a la ILP de l’habitatge
montse hernando
advocada

om sabeu, el passat mes d’abril,
dia de Sant Jordi, vam començar
el procés estatal de recollida de
signatures per a la ILP sobre la regulació
normativa de la dació en pagament amb
caràcter retroactiu, la suspensió dels desnonaments i l’augment del lloguer social
promoguda per la Plataforma de persones Afectades per la Hipoteca (PAH)
juntament amb altres entitats socials i
organitzacions sindicals (Favb, Confavc,
Observatori DESC, UGT, CCOO, Taula
del Tercer Sector).
La coordinació d’aquest procés de recollida de signatures no ha estat fàcil.
Ens hem trobat moltes traves burocràtiques (pregunteu a Domicino Sandoval
de l’AV del Clot o a Matías González de
l’AV de Sant Andreu Nord-Tramuntana
-Sant Andreu de Palomar), però malgrat

C

l

L’últim recompte, al juliol,
sumava 343.000 signatures
correctes. S’ha de fer un
esforç final per arribar a les
500.000 a finals d’octubre
tot, hem tirat endavant i hem fet entre
tots, fins a data d’avui, una gran tasca de
recollida de signatures.
Ens complau informar-vos que gràcies a la vostra col·laboració i participació hem aconseguit aproximadament
343.000 signatures a tot l’Estat segons
l’últim recompte fet a finals de juliol per
les oficines del cens provincial per a la
ILP (lloc on es dipositen i entreguen els
plecs de signatures). D’aquestes 343.000
signatures, les diferents PAH de tot
l’Estat han recollit 213.976 signatures,
CCOO ha recollit unes 100.000 i la Taula
del Tercer Sector, unes 20.000. Encapçala, de moment, la recollida de signatures
les PAH de la província de Barcelona,
que amb el suport i la participació de tots
vosaltres (associacions de veïnes i veïns,
entitats socials, particulars) ha recollit
65.459 signatures. És evident que la vostra implicació ha estat i és crucial.
Especial menció pel seu volum de
plecs entregats mereixen les AV de Prosperitat, Ciutat Meridiana, Clot-Camp de

La recollida de signatures per a la ILP es troba en la seva recta final

Com puc firmar
Si encara no has signat, o vols
col·laborar en la recta final de recollida
de signatures, contacta amb la teva
associació de veïnes i veïns, o ve adreça’t
a la nova seu de la PAH (Enamorats 105
de Barcelona, metro Encants). Recordem
que si disposes de DNI electrònic,
també pots signar on line (www.
quenotehipotequenlavida.org).
l’Arpa, Poble Sec i Gòtic i entitats com
la Sagrera es Mou, l’Ateneu Roig i moviments com el 15M de Sarrià Sant Gervasi. Com veieu, el balanç és molt positiu
i és fruit de la unió de forces de tots els
que creiem en el dret a l’habitatge i en la
necessitat imperiosa que aquest govern
escolti les nostres necessitats bàsiques.
Però això no s’ha acabat encara, tenim

plataforma de afectados por la hipoteca

fins al proper 31 d’octubre per recollir un
mínim de 500.000 signatures perquè la
nostra proposta de llei sigui debatuda al
Congrés dels Diputats; per tant, encara
ens queda un mes per demostrar el que
volem, per sortir al carrer i informar a
tothom de la llei tan injusta que tenim
i aconseguir que tothom signi per canviar aquesta llei que actualment està condemnant a l’exclusió social a milers de
famílies que es queden al carrer amb un
deute per la hipoteca de per vida.
Així doncs, estem a la recta final de
recollida de signatures, on cal fer l’últim
esforç per poder aconseguir superar les
500.000 signatures que ens demanen per
estudiar la proposta de llei al Congrés i
tenir-ne quantes més millor perquè el Govern no tingui cap dubte sobre quina és
la voluntat popular: la paralització immediata dels desnonaments, la regulació de

la dació en pagament retroactiva, i la reconversió de l’habitatge buit que acumula
la banca en habitatge en règim de lloguer
social realment assequible. Per demostrar que tenim no només dret a vot sinó
també dret a la paraula, dret a fer-nos
escoltar i dret a canviar les lleis actuals
que no s’ajusten a la realitat del moment.

La PAH té nova seu
La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) ha canviat de seu
a Barcelona. Podeu trobar-la al
carrer dels Enamorats, 105 de
Barcelona (metro Encants) i l’horari
d’atenció és de dilluns a divendres
de 5 a 8 de la tarda.
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Assentaments, el barraquisme del segle XXI
Néstor Bogajo

eradicació del barraquisme és un
dels mèrits que hom sol atribuir
als Jocs Olímpics de Barcelona,
però, en realitat, aquesta xacra social
mai no es va eliminar del tot: a la ciutat sobreviuen encara alguns petits nuclis de barraques, com el del camí de la
Cadena, a la Bordeta, o el del cim del
turó del Coll, ambdós afectats per plans
urbanístics que, tard o d’hora, els han
de fer desaparèixer. Aquests nuclis han
aconseguit enllaçar el fenomen del barraquisme, molt important a mitjan segle
XX -quan 100.000 barcelonins habitaven
aquest tipus de construccions-, amb el
seu referent directe al segle XXI, els assentaments. Com succeïa a les antigues
barraques, els nous nuclis d’habitatge
precari solen donar aixopluc a immigrants que, per circumstàncies diverses,
no tenen llar.
Més de 800 barcelonins viuen en assentaments, segons dades del mes de
març del Servei d’Inserció Social per a
persones sense sostre de l’Ajuntament
de Barcelona. Se sol tractar de galaicoportuguesos d’origen itinerant (42%), tot
i que també n’hi ha de romanesos i altres
nacionalitats. Més del 40% dels nuclis
comptabilitzats estan habitats per gent
que viu en caravanes i altres vehicles.
La resta utilitza estructures temporals,
tendes de campanya o naus abandonades
com a lloc de residència. La majoria dels
assentaments, sovint situats en solars o
als marges de la ciutat, són al districte
de Sant Martí, però també n’hi ha a l’Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Andreu.
El nombre de persones que viu en assentaments s’ha triplicat en quatre anys.
De les 265 persones del 2008, s’ha passat
a les 834 del 2011. Segons un informe d’Albert Sales, professor de Ciències Polítiques
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra,
publicat el març per la Xarxa d’atenció a
persones sense llar, “una de les explicacions de l’important increment d’aquesta
modalitat d’infrahabitatge la trobem en la
crisi de la construcció. Aquest sector ocupava molts homes dels orígens esmentats
i amb una baixa qualificació professional,
que sovint treballaven sense contracte,
però que es podien permetre pagar un
lloguer o habitacions rellogades”. En quedar-se sense feina, no han pogut assumir
la despesa i han hagut d’agrupar-se per fer
front a l’exclusió residencial.

L’

El cas del Poblenou
El problema dels assentaments és ben
conegut al barri que va acollir, dècades
enrere, els poblats barraquistes del Bogatell, la Mar Bella o el Trascementiri.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou diu que l’Ajuntament té comptabilitzats fins a 21 nuclis nous. “En un primer
moment -expliquen els veïns-, hi havia
les famílies galaicoportugueses, que ocupaven naus industrials, amb una gran
concentració de gent”. Les actuacions urbanístiques anteriors a l’esclat de la bombolla immobiliària, però, van propiciar la
seva dispersió en nuclis més petits, encara establerts a la zona. Són unitats familiars amb menors escolaritzats al barri,
algunes de les quals cobren el PIRMI.

marc javierre

El col·lectiu de subsaharians és un dels que s’han instal·lat a naus industrials abandonades al Poblenou
Un altre col·lectiu molt important al
Poblenou és el dels subsaharians, provinents sobretot del Senegal, Gàmbia i
Ghana, i que viuen des de mitjan el decenni passat en naus industrials i pisos
sobreocupats, en condicions sovint infrahumanes. Com els galaicoportuguesos,

l

El nombre de persones que
habiten en assentaments
s’ha triplicat en quatre anys.
Una de les possibles causes
és la crisi de la construcció
(sobre)viuen de la recollida de ferralla
i cartró, i de la venda ambulant. Acostumen a ser nois joves que han entrat al
país il·legalment, sense papers.
“La pressió pels desallotjaments no ha
baixat -apunten des de l’associació-: els
últims mesos, n’hi han hagut als carrers
de Bolívia i de Badajoz, i a la Rambla de
Prim”. Els més sonats van ser els del carrer del Consell de Cent -a l’altra banda de
la plaça de les Glòries, ja a l’Eixample-,
després d’un incendi que va afectar el
maig de 2011 una nau que romania ocupada, i el del número 112 del carrer de

Badajoz -aquest sí, al Poblenou-, executat el novembre passat després de demanar-ho la propietat.
Solidaritat veïnal
La Xarxa de Suport als Assentaments
-de la qual formen part l’AV Poblenou,
l’Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat; l’Església
Evangèlica, l’Assemblea Social del Poblenou i Apropem-nos, entre d’altres entitats i veïns a títol individual- treballa
des del 2010 per millorar les condicions
de vida de les persones que hi viuen. El
fet recorda quan algunes associacions veïnals es van desmarcar, durant els anys
setanta i vuitanta, d’aquells que empraven la violència o arguments racistes per
demanar l’eradicació dels darrers barris
de barraques, ja molt marginals. A la
Perona, per exemple, les associacions de
veïns de Sant Martí de Provençals i la
Verneda van formar part d’una coordinadora que maldà -no sempre amb èxit- per
aconseguir habitatges dignes per a les
famílies gitanes que habitaven el barri.
Paios i gitanos van manifestar-se
junts, igual que ara han anat de la mà
els veïns de tota la vida del Poblenou i
els nous veïns subsaharians. Un altre
incendi -el del 9 d’abril d’aquest any, a
una barraca del carrer de Bilbao, on van

La Font d’en Fargues, ocupada
Durant molt de temps, la Font d’en Fargues va ser un lloc
de peregrinatge pels amants de les fontades, però ara
es troba en un estat lamentable. El restaurant que hi va
funcionar fins al 2010 va ser ocupat. La propietat ho va
denunciar i va aconseguir fer fora els nous “inquilins”.
Però poc després s’hi van instal·lar uns altres, que encara
ocupen el local del restaurant i tenen instal·lades al

pati de la font les seves caravanes i camions. Es dóna la
circumstància que a l’interior del recinte hi ha elements
valuosos des d’un punt de vista patrimonial, com la font
i l’antic quiosc, tots dos modernistes. L’Administració
haurà de posar fil a l’agulla, no només per millorar les
condicions de vida d’un grup de persones, sinó també per
preservar part del patrimoni de la ciutat.

morir quatre romanesos-, va reactivar
les protestes veïnals. I quan, a principis
de juliol, un jutge va donar ordre de desallotjar l’assentament del carrer de
Puigcerdà, on viuen 300 persones -moltes
d’elles, procedents del desallotjament del
carrer de Badajoz-, la pressió veïnal va

l

L’Ajuntament reacciona de
manera ambigua davant el
problema: prima l’expulsió
per questions de ‘seguretat’
i no aborda el drama humà
aconseguir que el mateix jutjat anul·lés
el desallotjament. “Ara a la nau ja tenen aigua, i s’ha fet neteja a l’interior”,
recorden des de la Xarxa de Suport als
Assentaments. De moment no hi ha cap
nova denúncia presentada per la propietat, la immobiliària Fincas Riana. Al
plenari del Districte de Sant Martí del 4
d’octubre, tanmateix, el Partit Popular
va tornar a “Solicitar a las autoridades
competentes las medidas necesarias para
erradicar asentamientos ilegales y la inseguridad en los barrios del distrito”.
L’Ajuntament ha d’aprovar en breu
un Pla Integral d’Assentaments que
haurà de coordinar la tasca de totes
les àrees municipals vinculades amb
el problema: seguretat, atenció social,
urbanisme, habitatge, inserció laboral
i escolarització de menors. Segons l’AV
Poblenou, però, “el pla només concreta
com expulsar les persones que hi viuen,
pressionant els propietaris perquè denunciïn la seva ocupació per qüestions
de seguretat. Pel que fa a la regularització dels habitants, l’obtenció de treball, habitatge, dret a la sanitat o, inclús, el retorn al seu país d’origen, la
postura del consistori és ambigua”.
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Arrels, 25 anys posant sostre a Barcelona
cristina palomar

iure al carrer és la culminació
d’un lent procés de deteriorament
personal que la majoria de les vegades comença amb la pèrdua de la feina.
Tanmateix, amb l’augment imparable de
l’atur i de les retallades socials actuals,
aquest procés de desemparament, situat
entre els tres i els cinc anys, s’està escurçant de forma alarmant i les entitats socials no es cansen de repetir que la xifra
de persones sense un sostre on aixoplugar-se es dispararà els pròxims anys si
no es posa remei amb polítiques públiques de prevenció. I és que quan tots els
fils de la teranyina es van trencant sense
temps a refer-los, el descens a l’infern del
desarrelament i de l’exclusió social és inevitable i poques vegades se’n surt si no
és amb molta voluntat i molta ajuda. A
més, la crua realitat ha demostrat que un
cop es deixa el carrer comença un llarg i
costerut camí de reconstrucció personal i
només una minoria aconsegueix refer la
seva vida.
Segons el recompte fet per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
(XAPSLL) el 8 de novembre del 2011,
Barcelona ha enregistrat aquests últims tres anys coincidint amb la crisi
econòmica un increment del 32,1% de
persones sense llar comptant les que
dormen al carrer, viuen en assentaments i s’allotgen en albergs o residències socials. En total, a finals del 2011
es van comptabilitzar 2.791 persones
vivint al ras respecte a les 2.113 del
2008. Els assentaments havien crescut
un 162,3% arribant a les 695 persones
mentre que la gent que malvivia al carrer, uns 838, suposava un increment del
27,4%. I pel que fa als allotjats provisionalment la nit del recompte, el percentatge també augmentava un 5,7%
respecte a anys anteriors i arribava a
les 1.258 persones. Les xifres coincidien amb les facilitades per la Síndica de
Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que

V
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Els últims 3 anys Barcelona
ha enregistrat un increment
del 32,1% de persones sense
llar, dormint al carrer, en
assentaments o albergs
dies abans havia denunciat que unes
700 persones de diferents nacionalitats,
de les quals 200 eren menors, vivien en
barraques.
Una de les entitats que treballa amb
les persones sense llar a Barcelona és
Arrels, una fundació privada que aquest
mes de novembre complirà 25 anys de
vida. El perfil de la persona atesa per
l’entitat és molt específic: la majoria són
homes de nacionalitat espanyola amb
una situació de pobresa crònica o consolidada que viuen al carrer des da fa temps,
poc més del 15% pateix alguna malaltia
mental o addicció, i gairebé la meitat

El periode en què una persona acaba dormint al carrer s’està escurçant amb la crisi
supera els cinquanta anys, cosa que fa
molt més difícil la seva reincorporació al
mercat laboral. “La pobresa és femenina,
però l’exclusió és masculina. La dona segueix tenint més recursos personals que
l’home per suportar les situacions de pobresa”, aclareix el portaveu d’Arrels, Ramon Noró. Els llocs més habituals de la
ciutat per dormir al ras són els districtes
de Ciutat Vella i l’Eixample.
Tot i que el perfil de la persona atesa per Arrels no ha variat gaire des del
1987, l’evidència que les coses estan canviant a pitjor és que cada vegada hi ha
homes més joves vivint al carrer. “Ni en
èpoques de bonança hem aconseguit acabar amb les desigualtats, però ara el perfil està evolucionant lentament”, explica
Noró. I és que ara s’afegeix un nou perfil
de pobresa que aboca també a l’exclusió
i a la fractura social: el de les persones
immigrants sense regularitzar, el dels
desnonats per no poder fer front a la hipoteca, i el de les persones amb malalties
que han perdut les seves prestacions per
les retallades públiques.
Des dels seus inicis, Arrels ha atès
7.500 persones amb el difícil repte de
garantir-los les necessitats vitals més
bàsiques: allotjament, alimentació i higiene partint de la premissa que l’habitatge és “l’element clau per aconseguir
l’arrelament d’una persona en la societat”, explica el seu nou director, Ferran
Busquets. Només durant l’any passat,
per exemple, aquesta entitat va atendre 1.126 persones sense sostre, es van
servir 22.776 àpats, es van donar 624

lots de menjar i es van repartir 26.623
peces de roba. Més de 500 persones van
utilitzar els serveis higiènics, 200 es
van allotjar en els pisos i albergs disponibles, i prop d’un miler van rebre
assessorament mèdic, social i jurídic. I
la previsió és que, de cara als pròxims
anys, la xifra no pari de créixer, sobretot si es té en compte que uns 160.000
barcelonins van perdre les prestacions
socials durant l’any 2011 d’acord amb
els càlculs de Barcelona Inclusiva.

l

Comptant que només el 2011
160.000 barcelonins van
perdre la prestació social,
la xifra de persones sense
sostre no pararà de créixer
El cas de Faustino O.P. és un dels
molts testimonis colpidors que recull la
nova revista de l’entitat, Arrela’t, creada
per sensibilitzar la societat i que demostra que el principal problema de la gent
que viu al carrer no són les malalties
mentals, sinó els problemes econòmics
provocats per la falta d’ingressos. “Tinc
53 anys, he treballat tota la meva vida
i ara estic sense feina. En el meu últim
treball em van dir que ja no comptaven
amb mi. Vaig provar en altres llocs però
no em van dir res fins que ja no vaig poder pagar el pis. Pel cap em passa de tot.
Estàs sense feina, ni pis, ni paga per mal-

arxiu fundació arrels

viure... No pensava que acabaria al carrer i em fa vergonya demanar ajuda perquè no hi estic acostumat. Amb la crisi ho
veig malament: no hi ha ajuts per a tothom i com jo hi ha molta gent. Molts no
aixecaran el cap. Aquí m’ajuden a tenir
un sostre però jo vull ajuda per buscar
feina. Em queden 15 anys per jubilar-me
i, si no treballo, ¿què faré?”
Voluntariat i sensibilització social
Arrels es nodreix bàsicament del treball
desinteressat de centenars de barcelonins i de les aportacions privades i públiques, té la seva seu central al carrer
Riereta, 24 i treballa en xarxa amb els
serveis socials públics. Una cinquantena de professionals, 221 voluntaris,
3.752 socis i donants, i 78 empreses
integren aquesta xarxa salvavides que
disposa d’equips de carrer, d’un centre
de dia, de places en albergs i pisos socials; de serveis jurídics, psicològics i hospitalaris; i de programes de reinserció
laboral.
Malgrat la crisi econòmica, l’entitat
resisteix gràcies a un fort control de la
despesa i l’any passat va obtenir un superàvit de més de 23.000 euros. “Sempre
hem gastat allò que hem tingut i hem
atès les persones com hem pogut”, explica Noró. En aquest sentit, els ingressos
de la fundació provenen majoritàriament
de fonts privades (un 55%), mentre que
el finançament públic arriba al 38%.
La resta dels ingressos s’obtenen de les
persones ateses i destina el 48% del seu
pressupost a l’allotjament.
Pla estratègic
És precisament gràcies a aquesta solvència econòmica que Arrels s’ha proposat
fer ara un pas endavant coincidint amb el
seu 25è aniversari. Sense deixar de banda el seu propòsit fundacional -l’atenció i
l’acompanyament-, la fundació ha canviat aquest mes de direcció i ara aposta per
la comunicació i la sensibilització social
“per lluitar contra la pobresa i posar sostre a la ciutat”. En aquest sentit, l’entitat
presentarà a finals d’any un Pla Estratègic 2013-2015 on es plantegen qüestions
com expandir el treball d’Arrels fora de
Barcelona o ampliar el perfil de les persones ateses per incloure-hi joves i immigrants sense papers. Tot un repte en
temps de vaques magres.
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Escac al ‘mobbing’ immobiliari
Anaïs Barnolas

em guanyat el judici, moltes
gràcies a tothom”, es llegeix a la
pancarta que hi ha a la façana
del carrer de Rogent número 81 bis del
barri del Clot-Camp de l’Arpa. Així que
s’entra a la cistelleria familiar que hi ha
als baixos, unes cortines separen la botiga de l’habitatge i al fons ja s’entreveuen
els cabells vermells de Rosa Talón, la inquilina que porta vivint allà des que va
néixer, el 1939.
El veïns van entrant al negoci en
comptagotes per donar-li l’enhorabona.
El juliol passat es va conèixer la condemna del Jutjat Penal 9 de Barcelona
al propietari de la finca per haver-li fet
mobbing immobiliari durant 20 anys. A
l’arrendador, Josep Ramón Bassas, se’l
condemna a tres anys de presó, sis mesos i 18.000 euros d’indemnització, el que
significa la sentència més alta que s’ha
imposat mai a l’Estat espanyol per un cas
d’assetjament immobiliari.
La jutgessa ha considerat evident que
hi va haver un abandonament voluntari de la finca i un pla preconcebut per
fer fora la llogatera. La sentència però,
encara no és ferma, ja que el propietari
de la finca ha presentat un recurs, que
l’Audiència Provincial ha de resoldre. Si
finalment es confirma, estaríem davant
d’un cas inaudit en què un propietari podria ingressar a presó per mobbing immobiliari. En canvi, si se’l considerés no
culpable “el dia següent podria anar a la
jurisdicció civil i fer efectiu el desnonament de la inquilina”, afirma l’advocada
de Talón, Laia Serra.
Mentre espera la resolució, la Rosa
continua vivint en les mateixes condicions infrahumanes. Les humitats es filtren per les parets de l’habitatge on viu,
hi ha esquerdes arreu, acumulació de
runa, una bastida des des fa deu anys a
la façana, l’edifici ha patit despreniments
als balcons i la cuina està apuntalada.
S’hi colen rates i escarabats. A més, com
que el propietari no paga el subministrament d’aigua, des de fa nou anys no té
aigua corrent. “Vaig a la font de davant i
omplo garrafes i també tinc unes galledes
al pati per quan plou, que em serveixen
per al lavabo. A la tarda vaig al gimnàs i
allà em dutxo”.

H

20 anys de patiments
El calvari es remunta a 1985, quan
l’actual amo de la finca, que en aquella època n’era l’administrador, la va
comprar. Llavors encara vivien quatre
llogateres més en els pisos superiors de
l’edifici. Poc després, “un dia els meus
fills estaven jugant al pati, van caure
unes pedres d’on hi havia els dipòsits
d’aigua al terrat. Li ho vaig comentar al
propietari, però fins al cap de dos anys
i mig no ho va arreglar”, explica. Arran
d’aquestes obres, els van augmentar el
lloguer de mil pessetes a cinc mil. Les
quatre veïnes s’hi van negar, perquè segons la llei no els hi podien apujar més
d’un 10% del lloguer base. Elles van
continuar consignant el preu antic, però
l’arrendador els hi rebutjava. Van estar
en aquesta situació 14 anys. Les veïnes
de l’immoble es van anar morint o van
anar abandonant l’habitatge i la Rosa
es va quedar sola.
Talón va continuar manifestant el
seu malestar per l’estat de conservació
de l’edifici, però no rebia cap resposta
per part de l’administrador. Per això, el
1997 va presentar la primera instància
a l’Ajuntament queixant-se del mal estat
de la finca. Des de llavors, cada quinze
dies s’ha dirigit insistentment al consistori per presentar-hi una instància. “Fins
a 70 n’he fet, però mai he rebut resposta”,
assegura. A més, “de manera misteriosa
l’Ajuntament va perdre el meu expedient
durant tres anys”.
Al llarg d’aquest temps, la Rosa va

fotos: dani codina

La Rosa Talón a la seva casa apuntalada. A sota, a la façana de l’edifici

haver d’avisar diverses vegades els bombers per risc de despreniment de la cornisa, per un incendi... També la policia va
haver d’intervenir-hi perquè es van arribar a colar fins a vint persones als pisos
superiors de la finca. “Ella tenia por i es
queixava al propietari, però aquest mai
no va fer res”, afirma Serra.

En canvi, quan el 2003 van entrar sis okupes i es van instal·lar
als pisos de dalt, com que van arreglar la casa i van donar suport
a la lluita de la Rosa, “a l’amo de
la finca ja no li va semblar tan
bé i els va denunciar als jutjats”,
recorda Serra. I el 2009 els joves
van haver d’abandonar l’immoble.
El 2007, paral·lelament al
procediment civil, l’actual advocada de Talón va presentar una
querella criminal -que va ser
admesa a tràmit- contra el propietari per haver vulnerat drets
fonamentals de la seva defensada, per fets com ara tallar el subministrament d’aigua o intentar
enderrocar el pis amb l’arrendatària a dins.
La Rosa va guanyar el procediment civil pel mal estat de
l’immoble, però el propietari va
posar un recurs a l’Audiència
Provincial que va acabar amb
la resolució de contracte i l’ordre
de desnonament de Talón. El dia
abans, l’advocada va conèixer la
petició del Ministeri Fiscal que
demanava la pena de tres anys
i sis mesos i va presentar una audiència
al jutjat civil que es va admetre perquè
el cas penal continuava obert. Finalment
l’ordre de desnonament es va suspendre.
Des de llavors, Talón formalment viu sense contracte, malgrat que paga el lloguer
cada mes, però li continua sent retornat.
Segons Talón, el pitjor del mobbing

han estat els insults i les amenaces que ha
rebut. Fins i tot, “em va arribar a posar un
detectiu privat perquè vigilés si feia vida
a la finca”. Però “el que més m’ha dolgut
va ser que em digués que jo li prenia el
menjar als seus fills”, recorda. De viure
en aquesta situació, la seva salut física i
psíquica se’n han ressentit: “Em prenc antidepressius cada dia”, assegura.
La Rosa ha esdevingut un referent
sense voler-ho per la seva insistència i
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La Rosa, sense voler-ho, s’ha
convertit en un referent de la
lluita contra l’assetjament.
Poques persones haurien
arribat fins al final com ella
perseverança, ja que poques persones
haurien arribat fins al final. I quan se li
pregunta com s’ho ha fet per aguantar
tant, respon de manera ferma i concisa:
“Doncs perquè és casa meva”. El membre
de l’Associació de Veïns i Veïnes del ClotCamp de l’Arpa Domiciano Sandoval
afirma que “la Rosa és d’aquelles persones anònimes que no destacaran mai com
a líders veïnals, però que marquen camí”.
Per exemple i arran del seu cas, el 2009
es va constituir l’Assemblea d’Afectades
per la Violència Immobiliària, de la qual
en forma part, amb l’objectiu de ser un
punt en comú d’informació i difusió per
a les dones grans i soles que pateixen la
mateixa situació que ella.

L’assetjament dins el Codi Penal
Un avenç destacable en la lluita contra el “mobbing” ha estat la
modificació del Codi Penal que es va produir el 2010, en la qual
es va tipificar explícitament l’assetjament immobiliari dins dels
delictes de coacció.
L’Ajuntament de Barcelona, el 2008, va crear l’Oficina
de l’Habitatge, on les persones que estan patint mobbing
immobiliari s’hi poden dirigir. Durant el 2012 tan sols ha
tramitat 11 expedients de mediació per casos d’assetjament
immobiliari. Cap d’aquests s’ha portat a la fiscalia.
Precisament, el 2008, es va crear la figura concreta del Fiscal
antimobbing, amb un acord entre l’Ajuntament i la Fiscalia
Superior de Catalunya, que va rebre una pluja de crítiques

per part d’entitats veïnals i col·lectius per la passivitat davant
l’assetjament.
Rosa Talón assegura que la majoria de dones que pateixen
mobbing immobiliari -majoritàriament soles, grans i amb
rendes baixes- no ho arriben a denunciar per por a patir
represàlies. L’advocada Laia Serra destaca que la majoria
d’episodis resten impunes perquè “la jurisdicció civil és lenta,
has de pagar els peritatges dels arquitectes, dels procuradors,
hi ha el risc de les costes judicials…”. A més, “la postura dels
tribunals no és de protegir l’arrendatari. Hi ha inquilines que
estan malaltes i el jutge no ho sol tenir en compte o ho tindrà
en compte tangencialment”.
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Memòria
de la
barraca
Redacció

l passat mes de març la periodista Helena López informava que el govern de Xavier
Trias havia decidit donar un impuls
definitiu al projecte presentat per la
Comissió Ciutadana per a la memòria dels barris de barraques de Barcelona. El projecte contemplava la
instal·lació de quatre monòlits que
se situarien en els terrenys on van
existir els principals nuclis de barraques (Montjuïc, les zones de platja,
la Perona a Sant Martí i el túnel de
la Rovira), més nou senyalitzacions
més en d’altres llocs on la presència
de barraques va ser menor.
El mes de juliol la comissió ciutadana es va reunir amb el regidor Jordi
Martí per acordar les característiques
i contingut dels monòlits, entre d’altres, que serien de bronze i que no ani-

E

En Luis, jove brasiler de 33 anys, a la seva habitació del barri de Sants

Viure en 6 metres quadrats
gemma aguilera

i estira els braços, gairebé pot
tocar a banda i banda de l’habitació. Necessita llum artificial tot el dia, malgrat la petita finestra
interior. Un llit petit, una prestatgeria,
una còmoda, un escriptori i una butaca
per deixar-hi la roba, tot plegat atapeït
en 6m2. És el petit bocí d’intimitat d’en
Luis, un jove de 33 anys que va arribar
a Barcelona el 2007 procedent de Fortaleza (Brasil) per estudiar. Cinc anys
després, té dos màsters i un doctorat en
planificació urbana i desenvolupament,
i fins ara ha treballat com a investigador
a la UB. Els elevats preus del lloguer,
sumat a la desconfiança dels propietaris
per la seva condició de ciutadà no comunitari, li van impedir ser el titular d’un
lloguer. “Hauria preferit viure sol, o en
tot cas, rellogar jo habitacions. Però en
aquesta ciutat, com en moltes altres,
és gairebé impossible accedir a un habitatge digne. I tant se val, que tinguis
estudis i una nòmina, la barrera ens
la trobem la majoria”, lamenta aquest
jove. En aquests cinc anys ha viscut en
quatre habitacions diferents, “sempre
molt petites, algunes en millors condicions que altres, però en tots els casos has
de renunciar a tenir un projecte de vida,
no tens intimitat i mai no pots decidir
res per tu mateix”, reconeix.
Per aquesta habitació, situada en
un pis del barri de Sants que comparteix amb dues noies estudiants de Noruega, paga 300 euros mensuals, més
les despeses de llum, aigua, gas i internet. “Són preus abusius, dels meus
amics, tots amb feina i estudis, ningú
no pot viure sol, i això és significatiu”,

S

andrea minguillon

Una de les primeres
reivindicacions de la comissió
ciutadana va ser la de recordar
públicament que a la platja del
Sorrostro hi va haver un barri
de barraques. La placa es va
inaugurar el 23 de març de 2011

rien a ras de terra. El mateix regidor
va informar que es podien començar a
col·locar l’any 2012 perquè ja existia
una primera partida econòmica.
A primers d’octubre la comissió, davant la impossibilitat de celebrar una
altra reunió amb els representants polítics, es va posar en contacte amb el
departament d’Hàbitat Urbà i es van
emportar la sorpresa que un tècnic
municipal els va ensenyar “una altra
solució” per a les senyalitzacions, que
utilitzava el formigó com a material i
plantejava col·locar-los al terra.
La comissió no entenia res, i davant la nova proposta es va remetre
a l’acord del juliol. Van reclamar una
reunió amb els responsables polítics
per concretar un calendari per a les
primeres actuacions.
Ja és bo que el govern de la ciutat
assumeixi una proposta de l’anterior
consistori, però ha arribat el moment
de portar-la a la pràctica. La comissió
espera aconseguir la reunió abans de
finals d’octubre.

joan antoni guerrero

apunta en Luis. I és que compartir pis
li ha comportat alguns problemes, que
l’han fet canviar fins a quatre vegades
de companys: “coneixes gent i altres
cultures, però precisament aquesta diversitat té una cara negativa, sovint
entens la convivència de forma diferent,
el respecte pel descans, la higiene i la
forma de pensar, a més del menjar, acaben provocant xocs, fins que decideixes
marxar per viure més tranquil”.
Fent vida amb desconeguts
En Luis va dir “adéu a la privacitat” després d’haver viscut a la seva ciutat natal tot sol en un pis de dues habitacions,
pel qual pagava un lloguer equivalent a
uns 200 euros. Amb el sou de consultor

l

Per una habitació de 6m2
en un pis al barri de Sants
compartit amb dos persones
en Lluís paga 300 euros, més
aigua, llum, gas i internet
podia dur “una vida molt còmoda”. Però
el seu somni de viatjar a Barcelona tenia
un preu. Renunciar a la intimitat i a la
família: “va ser un pas molt dur, i també compartir espai amb gent que no és
la teva família”, però allò que costa més
és “arribar a casa i pensar que no pots
posar-te còmode al menjador o estar a la
cuina sense tenir en compte els altres.
Mai no he sentit que cap dels pisos fos
casa meva”, rebla aquest jove.
Tot es redueix als 6m2 en què ningú
més hi pot entrar, “l’únic racó exclusiva-

ment meu”. Però la sensació de “claustrofòbia” fa que en Luis fugi sempre que
pot de l’habitació. Prefereix treballar “en
una cafeteria o a la biblioteca, amb llum
i espai, perquè si em tanco a l’habitació
m’angoixo”. Així, com reconeix, l’habitació acaba essent només un espai per dormir, i de tant en tant, comparteix sopar
amb les companyes de pis, amb qui té
molt bona relació.
Tot i que fa cinc anys que es va establir a Barcelona, encara arrossega una
“sensació de provisionalitat, de no poder
iniciar un projecte de vida complet”. Per
aquest motiu, en Luis ha decidit deixar
la ciutat i provar sort en un altre país.
El seu currículum li ha permès accedir
a un procés de selecció per treballar en
dues universitats de Nova Zelanda i
una del Regne Unit. Mentre espera alguna resposta, marxarà al Brasil amb
els seus pares. “Buscaré una feina mentre espero resposta de les universitats
i miraré d’estalviar una mica. La meva
aspiració és poder viure sol a Nova Zelanda o el Regne Unit, encara que sigui en un pis molt petit. Crec que tots
tenim dret a viure dignament, i sé que
aquí, des que va començar la crisi, és
molt habitual que un professional molt
qualificat amb prou feines pugui accedir
a una habitació, no sóc un cas excepcional”. De fet, a la ciutat s’ha disparat
el nombre de persones que vivien en un
pis de propietat o de lloguer amb la família, i que s’han vist obligats a recompondre la seva vida en una sola habitació. Divorciats, aturats i parelles que no
han pogut afrontar pagaments són els
col·lectius que més han crescut, mentre
que molts joves estudiants han hagut de
renunciar a emancipar-se.

Lloguer compartit: d’aventures a drames
El lloguer compartit sempre ha estat una opció per als
més joves, que volien independitzar-se o que anaven
a estudiar lluny de casa. Però d’ençà de la bombolla
immobiliària que els preus de compra i de lloguer es van
disparar. Això va dificultar l’accés a l’habitatge a moltes
persones, i amb la crisi, d’altres han quedat sense casa.
Tot plegat ha fet que el perfil tipus de persona que lloga
una sola habitació s’hagi modificat substancialment,
passant sovint de l’aventura al drama personal. El perfil
tipus de 18 a 25 anys suposava fa uns anys el 55% dels
llogaters, mentre que al primer semestre de 2012 només
representa el 30%. El 45% ja tenen entre 26 i 35 anys, i

es dispara el percentatge de llogaters que tenen entre 36
i 45 anys i entre 46 o 60 anys, dos col·lectius fins fa poc
molt allunyats d’aquesta opció de lloguer. Així ho revela
l’estudi realitzat pel web www.pisocompartido.com,
que apunta a les dificultats econòmiques, la mobilitat
laboral i els divorcis de parelles amb pocs recursos com
la causa de l’increment de la franja d’edat en el lloguer
d’habitacions. Per contra, els joves menors de 25 anys que
s’emancipen o marxen a estudiar cau en picat. Pel que fa
al preu del lloguer, Barcelona és, amb el mateix preu que
Madrid, la ciutat més cara de l’Estat: 334 euros mensuals
de mitjana per una habitació d’uns 7m2.
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L’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals celebra enguany
40 anys de lluita veïnal. Dels seus preuats trofeus -nous equipaments,
places, zones verdes i altres millores urbanístiques- se’n pot gaudir
passejant pels carrers del barri

Un barri fet pel seu veïnat
néstor bogajo
El barri de Sant Martí de Provençals, situat entre el Clot i la Verneda, va viure molts anys aïllat del
centre de la ciutat: el metro no hi
arribava i els pocs autobusos que
ho feien ja venien plens de Badalona. Avui, però, la situació és ben
diferent: hi arriba el metro, hi passen més busos i, fins i tot, hi para
el Trambesòs, que deixa al visitant
al lateral d’una Gran Via més humana d’ençà de la reforma enllestida el 2007. L’autopista, que va
dividir durant dècades el districte
de Sant Martí, disposa de nombroses zones verdes, jocs infantils,
noves passarel·les per creuar-la i
pantalles que redueixen el soroll
dels vehicles. La reivindicació pel
cobriment del vial la va encapçalar, com moltes altres lluites veïnals a la zona, l’Associació de Veïns
de Sant Martí de Provençals, entitat que enguany celebra el seu 40è
aniversari.
A la Gran Via, un porxat dóna
accés a un altre lloc emblemàtic de la lluita veïnal al barri: la
plaça dels Porxos. El 1982, quan
l’indret era poc més que un descampat amb quatre bancs i quatre
arbres col·locats a precari per un
novell ajuntament democràtic,
la Policia Nacional va voler aixecar-hi al bell mig un bloc de pisos.
Els veïns i les veïnes van defensar la plaça amb dents i ungles,
plantant cara als antidisturbis el
dia de la recordada “batalla de la
plaça dels Porxos”, durant la qual
l’exsindicalista Manuel Martínez
es va consolidar com a líder veïnal. La lluita va durar vint-i-cinc
anys, fins a la segona remodelació
de la plaça, feta durant les obres
de la Gran Via. Els fonaments de
l’edifici policial segueixen sepultats sota un parterre.

Un barri (quasi) equipat
Sortint per un lateral de la plaça
i pujant pel carrer de Selva de
Mar, s’arriba al carrer del Concili
de Trento -és a dir, el del Consell
de Cent, rebatejat pel franquisme més enllà de la Meridiana; no
se sap si amb ironia, massa fe o,
probablement, molta mala baba-.
En una cantonada, el Centre Cívic
de Sant Martí de Provençals ocupa
l’antiga Residència Gaudí, habitada en el seu dia per funcionàries
de la Secció Femenina de Falange.
Els veïns van aconseguir durant la
Transició que el Ministeri de Cultura els cedís l’edifici a canvi d’una
simbòlica pesseta, i el van gestionar fins que va esdevenir centre
cívic municipal, el 1982.
Amb els anys, però, la instal·
lació es va quedar petita -al barri hi viuen 26.000 persones- i els
va caldre buscar una alternativa.
Aquesta es troba a l’altra banda
de la reformada caserna de la

La plaça dels Porxos, lloc emblemàtic de la lluita veïnal de Sant Martí de Provençals
rambla de Guipúscoa, on un solar
ha d’acollir un centre cultural i
social. Serà el major equipament
de la zona, amb una biblioteca
en condicions i un centre de dia
per a gent gran, entre d’altres
instal·lacions necessàries en un
barri que el porciolisme va parir mancat d’equipaments. La
parcel·la en qüestió formava part
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Sant Martí de
Provençals és com és
gràcies a un veïnat que
es va negar a malviure
en un barri dormitori
de la caserna i va ser cedida el
2007 pel Govern central després
de les protestes veïnals -un fet
insòlit-. Ara, però, l’AV Sant Martí de Provençals reclama que el
PAD 2012-2015 inclogui el centre
cultural. Al document presentat
inicialment pel Districte de Sant
Martí no hi constava i el final no
s’ha aprovat.
Tornant enrere, Concili de Trento esdevé un passeig entre Selva
de Mar i Bac de Roda. L’aspecte
del carrer és ben diferent del que
tenia quatre dècades enrere, quan
hi predominava el gris de l’asfalt i
la pols dels descampats. Molts dels
edificis que voregen el nou passeig
formen part dels ja mítics 1.001

Fent
memòria

El març passat es va posar a
la venda la segona edició del
llibre Sant Martí de Provençals,
de la vila al barri, publicat
el 2010 pel Centre d’Estudis
de Sant Martí de Provençals
-entitat nascuda al si de l’AV- i
el districte de Sant Martí. El
volum repassa la història del
barri obrer i dedica especial
atenció a les lluites veïnals.
També per fer memòria, l’AV
prepara una exposició que
commemorarà els 15 anys
de l’arribada de la línia 2 del
metro al barri. La mostra es
podrà visitar el novembre als
vestíbuls de les estacions de
Sant Martí i Bac de Roda.
habitatges del Tèxtil, construïts pel
Montepío i escampats en conjunt
entre la rambla de Guipúscoa i la
Gran Via. Les queixes per l’augment del lloguer d’aquests habitatges van ser l’origen, el setembre de
1972, de l’associació de veïns.
Baixant pel carrer de Fluvià,
hi ha el nou CAP (que també és
CUAP). Darrera les seves parets,
s’amaga una altra història de gent
humil, compromesa i lluitadora.
Als anys setanta, les veïnes van
ocupar un solar de la plaça de la
Infància -darrere l’actual edifi-

ci- per demanar que s’ampliés
l’ambulatori i s’obrís una porta
pel carrer de Fluvià, ja que quan
plovia quedava tot inundat i calien
passarel·les per accedir-hi. Ara, el
centre d’urgències i atenció primària, inaugurat el 2010, fa servei a més de 50.000 veïns de Sant
Martí de Provençals, la Verneda, la
Pau i Poblenou.
Al barri hi ha més equipaments
aconseguits mercès a l’impuls
de l’associació de veïns: creuant
la rambla de Guipúscoa, a tall
d’exemple, hi ha el poliesportiu
de Bac de Roda, aixecat en el solar dels magatzems de Fomento y
Construcciones (FOCSA), adquirit
als anys vuitanta pel consistori,
quan els veïns demanaven més
equipaments esportius.

De la perifèria al centre
La rambla de Guipúscoa no era
rambla, sinó carrer, fins al 1997.
Durant anys va ser una via ràpida,
similar a l’actual Meridiana. Travessar-la era quasi una temeritat.
Als anys noranta, els veïns van
aconseguir que es transformés en
un agradable passeig, aprofitant
les obres del reivindicadíssim metro. Avui la rambla és l’eix principal
del barri. Val la pena recórrer-ne
un tram. A més d’arbrat, carril bici
i molts bancs, hi ha els accessos de
les parades de Bac de Roda i Sant
Martí. La línia 2 canvià la vida dels
veïns, que ara tenen el centre de
la ciutat a deu minuts del portal de

joan morejón

casa. Així és difícil que algú se senti encara part de la perifèria.
Pujant en direcció a la rasa del
tren, hi ha al parc de Sant Martí,
ara força deteriorat per les obres
de la futura estació de l’AVE de la
Sagrera, que li mossegarà un tros
de zona verda per fer-hi una placeta dura davant la porta d’accés
al recinte. El parc era el camp ras
que separava les barraques de la
Perona i els blocs d’habitatges del
grup de Parera. El 1976 els veïns
van plantar arbres en un solar per
reclamar la construcció d’una zona
verda. Se’ls faria cas, sí, però el
parc no es va enllestir fins al 1995.
La ronda de Sant Martí, per la seva
banda, no es va urbanitzar fins que
la Perona va desaparèixer després
d’un llarg procés que no va quedar
lliure d’episodis violents i racistes,
en què les entitats veïnals van maldar per posar-hi pau.
Sant Martí de Provençals és
avui un barri amb una rambla, un
parc, força places ben urbanitzades, semàfors a cada cantonada,
instal·lacions esportives, un centre
cívic... I ho és gràcies a l’esforç
col·lectiu d’un veïnat compromès
que es va negar a malviure en un
barri dormitori. És una història que
cal que coneguin els joves i els nouvinguts. “Que prenguin consciència
que ha costat molt poder viure en
un barri que té poca cosa a envejar
a la resta de barris de Barcelona”,
recorda sovint el president Martínez. I no li falta raó.
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Breus
de barri
La Bordeta

Can Batlló creix

En les passades festes de
la Bordeta l’equipament
autogestionat de Can Batlló
ha inaugurat un nou lloc de
trobada, un bar a preus populars
que obrirà totes les tardes.
Els beneficis repercutiran en
l’autofinançament. Després d’un
any de funcionament, es va
reinaugurar la biblioteca que porta
el nom de l’activista veïnal Josep
Pons. “Can Batlló és molt més que
un equipament. Ens ho prenem
com un assaig de la societat que
volem, amb el funcionament
assembleari que volem”, va dir
l’activista veïnal Jordi Soler.
Prosperitat

Telefónica tira de talonari
El barri de Prosperitat porta anys
de lluita contra les molèsties
per sorolls, fums i contaminació
que crea als veïns la subestació
de Telefónica del carrer Boada.
Aquesta multinacional té molt
de poder. Com que no podia
solucionar els problemes, ha
optat per adquirir el pis més
afectat pels sorolls. També ha
aconseguit una nova pròrroga
de l’Ajuntament de 6 mesos,
que li permet funcionar amb
una llicència que el jutge havia
decidit anular. Els veïns, però, no
es deixen trepitjar i continuen
les accions perquè tanqui la
instal·lació. El cas continua a la
Fiscalia de Medi Ambient.
La Barceloneta

Referèndum per al Port

La Plataforma en Defensa
del Port Vell ha sol·licitat un
referèndum perquè el projecte de
transformació del port se sotmeti
a l’opinió ciutadana. Trias havia
promès consultes ciutadanes per
a temes de ciutat d’envergadura.
ICV-EUiA i UpB recolzen la
proposta. Però l’alcalde ara diu
que no farà la consulta. Que a la
ciutadania se l’ha de preguntar
“quan els projectes no estan
clars”. Estem en uns temps en
què els mateixos que defensen
referèndums per decidir temes de
país els neguen quan afecten les
seves polítiques.
Sant Andreu

Bankia cedeix

Després de quatre intents per
desnonar Matías González del seu
pis de Sant Andreu, la lluita de les
entitats veïnals i la solidaritat dels
activistes de la PAH han aconseguit
que Bankia cedeixi i perdoni el
deute de 300.000 euros. Tres anys
de lluita perquè Bankia, rescatada
amb els diners de tothom, hagi
hagut de cedir. Matías i la seva
filla no s’ho acabaven de creure.
Les lleis han de canviar.
Vall d’Hebron

Tancament de la guarderia

Les retallades que pateix
l’hospital de la Vall d’Hebron
han arribat a la seva escola
bressol. Es va inaugurar el 1974
i per les seves dependències han
passat milers de criatures. Un
equipament pioner en l’intent
d’ajudar a conciliar vida la laboral
i familiar. Ara s’anuncia el seu
tancament. Aquest any ja no s’han
admès inscripcions. No han entrat
ni els 36 apuntats a la seva llista
d’espera. En dos anys es tancarà
progressivament. Dels 150 nens
i nenes que acollia l’any 2011,
aquest anys s’han convertit en 70.

anna carlota

El solar reivindicat per a equipaments

L’Eixample reivindica el
solar de les Germanetes
Situat en la confluència dels carrers Consell
de Cent i Comte Borrell, en ple Eixample
Esquerra, el solar de les Germanetes
dels Pobres es troba a l’espera que el pla
d’equipaments previst per a aquesta zona,
dissenyat el 2006, comenci a desenvolupar-se
alícia tudela
Aquests terrenys, d’uns 5.500
m2, que antigament albergava el
convent de les Germanetes dels
Pobres, en quedar buit, havia de
servir, en principi, per ampliar les
instal·lacions de l’Hospital Clínic.
Però quan els bombers van deixar la caserna que hi ha davant de
l’hospital, en la confluència dels

carrers Casanovas i Mallorca per
traslladar-se al carrer Tarragona, es
va considerar més adient aprofitar
aquests terrenys per ampliar les
instal·lacions del centre mèdic. Davant d’això, l’any 2004, es va fer la
permuta i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant un conveni amb el
Clínic, va passar a ser titular del solar, quedant els terrenys a disposició d’un pla d’equipaments. Des del

2004, any en què es va enderrocar
el convent, els terrenys s’han convertit en un solar buit a l’espera de
ser transformats en equipaments.
El pla dissenyat i contemplat en
dos Plans d’Actuació de Districte
(PAD 2004-2007 i 2008-2011) desti-
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Les associacions veïnals
consideren prioritari
desenvolupar els
equipaments educatius
na, en principi, a la banda de Comte
Borrell pisos de lloguer per a joves.
A la part de Consell de de Cent, un
institut i una escola bressol, i a la
cantonada amb Viladomat es parlava d’una escola de música, tot i que
encara no està decidit. I en aquest
mateix carrer, davant dels equipaments, hi ha d’haver una residència
de gent gran. També hi ha previstos
uns espais de zona verda que s’han
de respectar i un edifici de pisos privats, que és l’únic que s’ha construït.
En la demanda del solar s’han
implicat molt activament l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample i el col·lectiu Recreant
Cruïlles que, nascut de l’Assemblea del barri, està participant en

iniciatives per demanar la liberalització del solar que consideren
un pols estratègic per al desenvolupament social del barri.

El problema del finançament
La causa principal que, de moment, sembla que té paralitzat el
projecte i que ha fet que mai hagi
estat pressupostat, ni per l’antic
equip de govern ni per l’actual, és
el finançament. La font principal
d’aportacions és, bàsicament, la
Generalitat, tot i que hi ha alguns
ingressos d’altres administracions, com per exemple, el Consorci de l’Habitatge, a càrrec de qui
han d’anar els pisos de titularitat
pública.
En aquest sentit, segons el president de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Lluís Rabell,
els veïns volen que s’inclogui, si més
no, l’inici del pla d’equipaments en
el disseny del pla de districte que
començarà a elaborar-se en breu
per als propers tres anys: “Volem intentar que hi hagi un compromís dels
serveis educatius, l’institut i l’escola
bressol, ja que al barri hi ha dèficit
de places escolars i, això, a la llarga,
pot suposar un problema”. Des del
districte, es convida al optimisme
afirmant que aquests equipaments
són una prioritat.

Marató i revetlla
Per reivindicar aquest solar, s’han organitzat diferents actes
coincidint amb la revetlla de Sant Joan. El dia 22 de juny a les
20.00 del vespre, Barnaby Noone, una ciutadà anglès, amb més
de 25 anys de residència a Barcelona, va començar una marató
de 24 hores al volant de l’illa que ocupa el solar, per reclamar
a l’Ajuntament que obri els terrenys. Veïns i membres de la
plataforma Recreant Cruïlles van acompanyar aquest ciutadà, que
va aguantar estoicament el dia sencer de marató. D’altra banda,
els veïns van decidir celebrar la revetlla de Sant Joan fent una
paella popular, amb cava i coca, davant dels terrenys.
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Els barris, a l’espectativa
de la nova xarxa d’autobús
Des de l’octubre, Barcelona compta amb una
nova xarxa d’autobusos amb la implantació de
la primera fase del model ortogonal, que pretén
millorar les prestacions d’aquest transport
públic amb 28 línies (17 verticals, 8 horitzontals
i 3 diagonals)
marc villoro
El pla inclou la creació de 5 eixos
de bus -H6, H12, V7, V21 i D20- a
partir de la reformulació dels itineraris de les línies 10, 30, 56, 74,
57 i 157 (aquestes dues últimes
parcialment), i busca millorar la
velocitat dels autobusos amb més
carrils bus, prioritat semafòrica, i
l’increment de freqüències de pas.
Des de l’entitat PTP (Promoció
Transport Públic) es valora positivament el nou model encara que
amb alguns matisos. El seu president, Ricard Riol, explica: “Ens
sembla un plantejament eficient,
un pla de futur de l’autobús que el
situï en una línia de competitivitat
i que pugui ampliar el seu públic.
No volem la xarxa com l’han dibuixat, no tant pel concepte sinó per
com s’han dibuixat algunes línies”.
A grans trets, la xarxa ortogonal
dóna prioritat del bus al carrer,
permet moviments en totes direccions i un transport més ràpid per
compensar els transbordaments.
Segons Riol, “s’ha de veure com
funciona aquesta fórmula amb més
freqüència de pas i velocitat. En
termes de medi ambient, el sistema ortogonal depèn de la gent
que puguis portar, si és més efectiu treus gent del transport privat.
Es necessita millorar l’oferta de
transport públic, i restringir i tarifar la circulació”. Aquesta primera
fase del pla “suposa una optimització del servei. La segona fase és
la que porta un canvi de model”,
apunta Riol.
Tot seguit, exposem els casos
de diferents barris de la ciutat que
expliquen la seva situació i la visió
que tenen d’aquesta nova xarxa
d’autobusos. Ho fem amb les aportacions de representants de les associacions veïnals.

als transbordaments, s’ha de canviar la mentalitat, ja que sembla que
almenys un s’ha de fer”. Es troba
molt a faltar el bus de barri que
uneix Horta i Sant Genís en treure’s
el servei diumenges i festius.

Can Baró
El barri ha perdut la línia 31, que va
desaparèixer, el 74 deixa de passar
per un tram de l’avinguda Verge de
Montserrat en desviar-se per Cartagena i el bus de barri (114) no
funciona els diumenges i festius.
Per Isabel Rodríguez, presidenta de
l’AV Can Baró, “no fem una bona
valoració, no és el moment de fer
aquests canvis. No ho veiem lògic,
ja van treure el 31 i també el bus
de barri que és necessari per a gent
gran i minusvàlids en un barri de
molta pendent”.

Fort Pienc
Dos són els canvis que hi destaquen: d’una banda, el lateral muntanya de Gran Via, entre Marina i
plaça Tetuan, es destina a taxi i
bus, mentre que al carrer Marina,
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D’entrada la xarxa és
valorada positivament,
tot i que s’ha de veure
com evoluciona perquè
cobreixi les necessitats

De moment, tot segueix igual al
barri i no l’afecta en les línies
més properes. Segons Maria Àngels
Corsellas, presidenta de l’AV La
Clota, “a llarg termini sí que ens
afectaran els canvis. La xarxa està
ben pensada, és lògica en base a
la quadrícula, però xoca quan arriba a barris que no tenen aquesta
configuració. És d’un ús més complex, sobretot per a la gent gran”.
Reclamen de fa temps que el bus
17 tingui parada a la plaça de la
Clota, ja que hi passa però no para.

entre Diputació i Gran Via, hi ha
un carril bus de baixada. Com diu
Joaquim Mallen, president de l’AV
Fort Pienc, “el primer és una bona
idea perquè és un lateral en què no
hi havia massa cotxes i que ara serà
més ràpid, i amb el carril de Marina
no sabem quina previsió hi ha. De
moment no passa cap autobús tot
i que hi ha la senyalització feta”.
Esquerra de l’Eixample. Des de
l’AV Esquerra de l’Eixample, Lluís
Rabell, president, fa una valoració positiva de la xarxa ortogonal:
“tenim una opinió favorable, és el
model més racional donat el pla
de Barcelona, però queden serrells
en alguns barris. Cal una informació acurada i amb temps, sobretot
pensant en la gent gran perquè
aquests canvis no l’agafi desprevinguda”. I és que aquest és un barri
de gent gran, usuària del transport
de superfície, i travessat per un
munt de línies de transport.

Horta

Les Corts

Els veïns demanen que
se’ls tingui en compte
en el desplegament i
denuncien la pèrdua
d’autobusos de barri

Des de l’AV Horta, Sebastià Gómez,
membre de la junta i encarregat de
temes d’urbanisme i tresoreria, fa
una bona valoració del nou model:
“amb menys línies es cobreix més
territori i hi ha barris que estaran
més comunicats. S’ha de veure com
va tot plegat, el temps d’espera entre busos i la seva connexió. Quant

El bus 7 obliga ara a fer doble
transbordament per anar al centre
de la ciutat, el 30 ha canviat sols la
direcció de dos carrers, i el 157 és
de poc ús relativament. Per a Adela Agelet, secretària de l’AV Les
Corts, “el que produeix més canvi
d’hàbits és el 7 i sobretot serà un
inconvenient per a la gent gran pel

fer per la pressió de l’associació de
veïns i la Coordinadora de Nou Barris. Antonio Silva, president de l’AV
Turó de la Peira, comenta: “a nivell
de barri, ens afecta. Vam reivindicar una xarxa de transport i han tret
servei. Excepte les línies 32, 50 i 51,
les altres han restringit i tret auto-

La Clota

A dalt, aspecte dels nous autobusos. A sota, les cinc noves línies que ja funcionen
transbordament.
L’ortogonalitat
millora la circulació rodada, però
suposa un trasbals personal. No
s’ha entrat en les capacitats dels
usuaris, n’hi ha de molt diverses”.

Turó de la Peira
Fa uns mesos que el bus de barri
(122) no funciona els diumenges, el
31 va desaparèixer i el 81 no ho va

l

busos. Això és per les retallades, hi
ha menys personal i menys servei”.

Sants
De les quatre línies -30, 56, 57 i 157que discorrien entre Creu Coberta i
la Carretera de Sants, ara només ho
fan dues. I el bus de barri (115) no
circula els diumenges. Segons Josep
Maria Domingo, president del Centre Social de Sants, “un altre inconvenient és que l’intercanviador de
la plaça de Sants és inaccessible i
el demanem, sinó almenys un ascensor. La xarxa ortogonal pot estar
bé i pot servir a l’Eixample, però en
barris com el nostre no”.

La Satalia
La línia 150 augmenta la freqüència de pas -de 30 a 15 minuts- i
suposa una millora considerable
donat que a Montjuïc hi treballen
4.000 persones. Per altre costat,
la Satalia no té bus de barri. “El
de Poble Sec no hi passa. El barri
n’hauria de tenir dos i caldria fer
un traçat que connectés millor tots
els equipaments. Al camp de futbol

arxiu tmb

no hi arriba el transport públic, i
portem anys demanant el bus de
barri. La xarxa ortogonal no ens
resol la mobilitat al barri, tot i que
en tenim un bon concepte”, afirma
Anna Menéndez, presidenta de l’AV
La Satalia.
En general, la nova xarxa d’autobusos és vista positivament per
com està plantejada si es té en
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Perquè la xarxa sigui
efectiva ha de guanyar
per al transport públic
gent que ara fa servir
el transport privat
compte l’estructura del pla de
Barcelona. Malgrat això, encara
s’està a l’expectativa de l’evolució de la xarxa ortogonal i de tots
els canvis que proposa, i de com
afecta certs barris perquè la seva
configuració és diferent respecte
del centre de la ciutat.
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Seres invisibles pueblan Barcelona. Criaturas a las
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes,
chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales
con sus sueños y sus esperanzas. Invisibles.

La montaña de basura
jesús martínez

y controles (“transmisión y movimientos lineales”), con propaganda de terapias “bioenergéticas”,
en el linde entre Mossèn Amadeu
Oller y la futura calle dedicada al
fundador de Comisiones Obreras
en Catalunya Cipriano García, dos
contenedores de basura, entre un
Ford Focus negro y un Ford Mondeo azul, utilitarios con rayones y
abolladuras estacionados en área
preferente (“residentes zona 11”).
En el primer contenedor, de color
gris, se recogen papeles, plásticos y “restes d’escombraries”. El
segundo contenedor, marrón, está
reservado para los residuos orgánicos, y lo simboliza una manzana
mordida. Aquí se detiene la chica, mientras su acompañante se
adelanta hasta el número 19 de
Constitució, puerta del recinto fabril en el que se encuentra el Bloc
11, “espai autogestionat”, en Can
Batlló. Cerca de lo que fue el Economato Batlló, una nave industrial
se ha reconvertido en la recién
bautizada Biblioteca Josep Pons,
“club de lectura, creació literària,
zona d’estudi, activitats culturals,
tallers, foto, teatre, dansa, música…” (en el logotipo que aparece
en el encabezamiento del progra-

Dormir al raso en el parque de la
Font Florida es más bien adormecerse, porque la sombra de las
tipuanas no resguarda del frío. A
las ocho, once personas de origen
rumano se despiertan rodeadas de
mugre y de colillas. No se visten
porque van con lo puesto. Parece
que son seres frágiles, escuchimizados, enclenques, mellada la
dentadura, cetrinos de piel, encorvados y de baja estatura, y con
labia, puesto que siempre se les
oye mascullar en una lengua latina con fricativas que embadurnan
el aire. Se levantan temprano, y
cada uno de ellos -entre los cuales
se encuentra un adolescente de no
más de 15 años- empuja un carrito
de la compra de Caprabo. Los objetos de su impedimenta, desechados por los propietarios-inquilinos
de los inmuebles próximos, son de
lo más variopinto, incluido algún
mamotreto: un parachoques, guías
de la persiana, un paraguas, una
lámpara de tulipa, la torre de un
ordenador, planchas de un chapista, cachivaches con forma de sombrero, un ropero con indumentaria
de entretiempo que alguien ha de-

l
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A las ocho de la
mañana, once personas
de origen rumano se
despiertan en el parque
de la Font Florida

Suben la cuesta como
los descendientes de
los Padres Fundadores
que cruzaron las
Rocosas en diligencia

cidido mandar al otro mundo, una
tabla de planchar, varillas de hierro y de aluminio, una lavadora con
un tambor que ha dejado de latir,
las ruedas de una bicicleta, y los
cuadros de una familia campesina
que pastorea en la Borgoña, o eso
se podría intuir. Somieres y botes
de pintura.
Cada uno de ellos tira de su
carrito. Salen de los límites de la
arboleda y, en la calle de Minería,
60, se sientan, repartidos en dos
mesas, en la terraza del bar La
Lluna de Gavà, regentado, desde
hace poco más de un año, por unos
chinos, que han puesto este mensaje inapropiado, por ilegal, en el
cristal de la puerta: “Lavabo sólo
para clientes. Gracias por su colaboración”. Piden cafés, cafés con
leche, cafés largos, que endulzan
con más de tres azucarillos. Allí
platican desde las ocho y media
hasta las nueve de la mañana; los
carritos con la morralla y el material de reciclaje los han dejado
mal aparcados en las acacias que
engalanan la acera con sus racimos
de flores azafranadas, como los
mulos que pacen en la siega antes
de cargar con los fajos de cereales. En el transformador de la luz
cercano, una pintada da cuenta
del malestar social: “Urdangarín y
los Borbones, a los tiburones”.

ma, un puño cerrado sale de la chimenea de ladrillo).
La chica se mete hasta la cintura en una de las basuras, atizando con una vara las bolsas, como
si fuera una baqueta que remueve
los leños de un morillo.
El periodista se acerca y se presenta, y ella suelta unos pantalones raídos y frunce el entrecejo. El
periodista le pregunta si viven en la
calle y dónde viven, pero su expresión es sombría, ceñuda, taciturna, aviesa, se diría que cicatera,
pero es más bien un temor fundado y casi atávico. Se le pregunta
por su nombre, que reniega dar. Se
le pregunta de dónde viene. “De
Francia”, dice juntando las letras
del castellano, con mucho esfuerzo, intranquila aún. Se le pregunta
por el motivo de que esté ahora en
Barcelona. Mira con recelo, sospechando del contacto que el periodista ha propiciado; seguramente,
ella cree que algo malo le puede
pasar, que uno es un policía que
la va a tratar como un número o
un expediente. “¿Te expulsaron de
Francia?”, indago. “Sí”, responde
con rotundidad. Le doy la mano,
ella tarda en estrecharla. Esboza
una ligera sonrisa que pasa como
una estrella fugaz. Y vuelve a abrir
la tapa. Y la Montaña de Basura se
la vuelve a tragar.

marc javierre

Pagados los cafés, esta familia se divide en parejas; sólo uno
de ellos se desprenderá del grupo
para, solo, dejarse caer en la puerta del supermercado Lidl, en el
número 51 de Mineria, y adoptará
la posición del escribano de Gizeh.
Allí, desde las nueve y hasta las
ocho, echará su jornada laboral pidiendo limosna con la mano tendida y con una sonrisa que pretende
acaramelar, y con esta frase amable por la cortesía y la bondad que
le son depositadas: “Hola, señor,
hola, señor, para pan”. A veces,

este hombre se lleva un cojín, para
que no se le duerman las posaderas con el contacto de las duras
losas de hormigón. Encima de su
cabeza, las ofertas de la semana:
“Avui, barat! Patata 5 kg, categoría
I, -33%. De 2,99 a 1,99 euros”.
Ocho de estas personas se marcharán por la Gran Vía, en dirección a la Plaça d’Espanya, escarbando y hurgando en las basuras, e
inspeccionando cada lote de muebles de segunda mano, astillados
y desarmados, como si del tesoro
del galeón español Nuestra Señora

de Atocha se tratara.
Sólo una pareja formada por
chico y chica cruzará los ocho carriles de la Gran Vía para enfrentarse a la subida de la calle de
Mossèn Amadeu Oller, llena en sus
alrededores de carteles deslucidos
de Il Circo Italiano.
Suben la cuesta como los descendientes de los Padres Fundadores que cruzaron las Rocosas
en diligencia para ver el azul romántico del Pacífico. A unos cien
metros, enfrente de las persianas
bajadas de una empresa de cables
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Compte enrere per a l’última
masia de la Verneda
Un pla urbanístic
derivat de l’arribada
de l’AVE preveu
construir a la zona
3.500 pisos en blocs
de fins a 18 plantes
d’alçada
meritxell m. pauné
Ja ha començat el compte enrere
per a l’última masia de la Verneda, Can Riera. Tot i que encara no
se sap des de quin número compta, l’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat la seva demolició perquè
conservar-la “no està justificat
atès el seu valor arquitectònic”.
Sobreviu en un racó amagat del
‘Sector Prim’, un triangle de solars, fàbriques i aparcaments entre
les vies de tren, la Rambla Prim i
el carrer Santander. Aquest bocí
oblidat de la Barcelona perifèrica,
però, està a punt de canviar de
vida. La futura estació del TAV a la
Sagrera quedarà just davant i catapultarà el preu del metre quadrat
de sòl.
Cal reconèixer que l’àrea necessita una remodelació integral
i que la construcció de pisos moderns, botigues, equipaments i
jardins pot millorar substancialment la qualitat de vida d’un dels
barris menys rics de la ciutat. La
masia de Can Riera redueix l’atractiu econòmic de la remodelació
per als inversors privats -almenys
quan va ser aprovat el projecte, el
2010-, perquè conservar-la obligaria a construir menys pisos i dedicar més espai a zona verda.
De fet, als plànols la masia
consta discretament com a “construcció rústica”, sense aportar
més informació, i queda obviada
en la memòria d’activitats previstes, com si no hi fos. Un grup de
veïns i activistes va formular un
prec a l’Ajuntament de Barcelona
perquè se’n revisi el valor i es conservi, però ha estat en va. Hàbitat
Urbà va comunicar-los aquest juliol, per carta, que preveu atorgar-li
un nivell D de catalogació, és a dir,
l’obligatorietat de fotografiar-la i
fer un inventari del que contingui
abans d’anar a terra. El departa-

La masia de Can Riera encara està habitada, i els seus residents pendents de ser desnonats
ment de Patrimoni, dins d’Hàbitat
Urbà, assegura que la decisió “no
és definitiva” i que “està estudiant
el cas”.

Quant val preservar la història?
Can Riera data del segle XVI i conserva múltiples vestigis de la vida
agrícola de Sant Martí de Provençals i de l’impacte de les guerres
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Mentre l’Ajuntament
considera que no té
valor arquitectònic,
activistes ciutadans
defensen la preservació
dels Segadors (1640-1656) i de
Successió (1705-1714) als pobles
del Pla de Barcelona. El seu valor,
més enllà de l’estètic i sentimental
-que també importen!-, cal mesurar-lo dins del context del barri i
de les masies que resten a la ciutat. És l’últim edifici d’ús agrícola

al barri, després de l’enderrocament de Can Nyau durant la final
de Wembley de 1992.
Dels centenars de masies amb
què comptà el Pla de Barcelona,
avui en queden amb prou feines
una desena. La majoria han estat
reconvertides en equipaments públics i ja no guarden relació amb
el món agrari. Can Riera, en canvi, té un potencial pedagògic molt
alt, perquè els seus habitants i
usuaris van cultivar-ne els terrenys fins fa 25 anys. De la vida
agrícola conserva gran part dels
estris, dos rellotges de sol, tines
de vi, unes golfes acondicionades com a rebost de viandes i una
cuina del segle XVIII. També té un
banc festejador rere el finestral
gòtic del segon pis i una placa de
pedra sobre la robusta porta d’entrada, on s’intueix la data de consagració, 1574.
Els activistes que defensen la
preservació de Can Riera i el mur
de la històrica riera d’Horta són
la plataforma Apropat. La formen
veïns de la Sagrera i Sant Martí,

dani codina

alguns d’ells historiadors i arqueòlegs, que van començar a mobilitzar-se per les restes de la vil·la romana descoberta durant les obres
del TAV. Han enviat al consistori
un detallat informe de la història
i valor arquitectònic de Can Riera,
que han elaborat ells mateixos donada la inexistència de cap altre
document similar fet per universi-
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L’empresa propietària
dels terrenys dubta si
engegar un ambiciós
projecte urbanístic o
vendre’ls a tercers
tats o institucions públiques. “Can
Riera va ser una finca pròspera,
dedicada a la vinya i l’horta, en
la que hi vivien els amos, criats i
bestiar”, expliquen Jordi Petit i
Eduard Milà, dos dels integrants
d’Apropat. Amb l’arribada de la
fil·loxera el 1877, la vinya i les ti-

190.000 metres quadrats per urbanitzar
La zona a urbanitzar fa més de 190.000
m2 i s’hi preveuen construir 3.510 pisos
(el 45% de protecció oficial i dotacionals)
repartits en torres de fins a 18 plantes
d’alçada, a més d’equipaments (19.000
m2) i espais enjardinats entre blocs.
L’operació revaloritzaria la zona més
propera i portaria 7.700 veïns nous a
aquest antic barri dormitori.
Nascuda durant el desarrollismo,
la Verneda va haver de lluitar molt
durament durant la transició per
superar l’aluminosi, la marginació i la
manca més absoluta de serveis.
El Sector Prim no està suspès
oficialment, però avança molt lentament

i els calendaris inicials -que preveien
fer els enderrocs entre 2010 i 2014 i
construir els pisos entre 2013 i 2017han quedat invalidats de facto. Encara
no s’ha enderrocat res, perquè es troba
en la fase anterior, la “reparcel·lació”. El
mateix consorci que promou el projecte,
Barcelona-Sagrera Alta Velocitat
(Ajuntament, Generalitat i Foment),
reconeix que serà un procés “llarg i
complicat” perquè implica posar d’acord
tots els propietaris. El futur Sector Prim
obrirà quatre carrers nous i establirà 10
illes de cases on avui hi ha una munió
de solars juxtaposats de diferents mides
i propietaris.

Tot i que és un projecte d’iniciativa
pública, requereix força inversió privada.
Els terrenys on està situada Can Riera,
per exemple, pertanyen a la parcel·la
adquirida per IOSA Inmuebles S.L., ex
filial de COMSA, que posseeix el 18%
de la superfície afectada pel pla. Fonts
de la promotora indiquen que les obres
poden trigar “diversos anys” i que les
administracions són qui haurà de decidir
“què es conserva i què no”. Sobre la
conveniència actual de construir tants
pisos, comenten que “encara és aviat per
replantejar-s’ho” i que arribat el moment
ja decidiran si els convé seguir endavant “o
vendre els terrenys a altres promotores”.

nes de vi varen ser abandonades,
però els camps d’hortalisses i verdura van ser explotats per pagesos
de la zona fins a finals dels anys 80,
quan van deixar de ser rendibles.
Als 90 es varen vendre els terrenys
cultivats per fer-hi un aparcament
de camions, que va destruir les
canalitzacions d’aigua i l’enorme
bassa de la finca.
A dia d’avui encara hi viuen una
dona gran i un home de mitjana
edat, Diego Apaolaza, a més d’un
gall, una trentena de gats esterilitzats i un modest jardí arbrat.
Ambdós estan pendents de ser
desnonats, perquè fa una dècada
van perdre la demanda que van
interposar perquè se’ls reconegués la titularitat de la casa després
de morir l’últim masover, en Cisco.
Malgrat que hi estan empadronats
des de fa dues generacions, els
seus contractes són verbals i no
disposen de factures d’aigua ni de
llum al seu nom. “El meu pare va
conèixer el senyor Cisco als anys
70, que li va oferir diverses estances per a ell, la dona i els sis fills,
a canvi d’un petit import mensual
que pagava en efectiu”, explica
Apaolaza. Quan van traslladar-s’hi
ell tenia cinc anys i no ha deixat la
casa des d’aleshores, i la cuida durant les hores que no treballa com
a conductor d’autobusos.

El barri
L’aïllament geogràfic de Can Riera
és alhora la seva sort i la seva desgràcia. Des del carrer quasi no se
la veu, rere un antiestètic aparcament de camions. Això li ha permès
esquivar l’especulació i no perdre
la quotidianitat rural que la caracteritza. Però també ha fet que la
majoria de veïns la coneguin ben
poc -si no gens- i no la sentin com
a part irrenunciable de la fesomia
del barri.
L’Associació de Veïns de la Verneda Alta no té un posicionament
rotund sobre Can Riera. “No som
especialistes en patrimoni i encara
no n’hem parlat amb el regidor, no
ens podem pronunciar en ferm”,
assegura Glòria Maestre, secretària de l’entitat. “La crisi ha deixat
en stand by el Sector Prim, ja veurem quines opcions hi ha per a la
masia un cop s’aclareixi què passa amb el Pla”, lamenta. “El més
important per a nosaltres és que
s’urbanitzi aquesta gran àrea i revitalitzi la zona”, conclou. Apunta,
però, que si el Pla s’ajorna molt
s’avindrien a estudiar usos públics
provisionals per a la masia, un cop
desnonats els inquilins, a qui encara no coneixen en persona.
La plataforma Apropat defensa
que es restauri la masia i s’arrangi
com a equipament cultural o divulgatiu, com es va fer amb les tres
del parc de Sant Martí: Ca l’Arnó,
Can Planas i Can Cadena. Proposen
que aculli un Centre d’Estudis -al
barri no n’hi ha cap- i un Centre
d’art dedicat a ‘La Colla del Safrà’, un grup de pintors catalans
(Nonell, Mir, Canals, Gual...) que
al segle XIX sovintejaven els camps
ataronjats de Sant Martí de Provençals en busca de la llum mediterrània. Emmirallen la proposta
amb el Cau Ferrat de Sitges i la
Masia Miravitges de Badalona.
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Huertas i els reptes dels
nous periodistes de local
meritxell m. pauné
El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
i l’AV de Sant Andreu de Palomar
han organitzat aquest setembre un
homenatge a Josep Maria Huertas
Claveria (Barcelona, 1939-2007).
L’acte, celebrat en format tertúliavermut a la fàbrica de creació de
la Fabra i Coats, s’emmarca en el
cicle commemoratiu del 5è aniversari de la seva mort i ha estat organitzat per una comissió de veïns,
amics i col·legues professionals del
periodista. Aquesta tertúlia anava
un pas més enllà del seu record i
explorava la vigència del seu llegat a través de joves periodistes
en actiu. Treballador incansable i
apassionat dels barris, Huertas tenia una forma d’escriure personal
i rigorosa, a més d’un compromís
vital amb els febles i una actitud
sempre crítica vers el poder i el
periodisme.

Periodisme huertamaro, avui?
Cinc joves periodistes barcelonins,
vinculats en algun moment a la
revista local de Sant Andreu -De
Cap a Peus- i a diversos mitjans
generalistes, varen discutir les febleses i oportunitats en el sistema
comunicatiu actual. La periodista
Imma Santos va conduir el debat,
on participaven -a més del públicel locutor de Catalunya Informació
Carlos Baraibar, la dissenyadora
gràfica i periodista Cristina Garde,
l’escriptor, docent i doctor en Comunicació David Vidal, l’estudiant
de Periodisme Irene Gonzàlez i la
redactora local de LaVanguardia.
com Meritxell Martínez.
El primer punt d’acord va ser la
manca de mestratge a les redaccions i la “sensació d’orfandat” de
les noves generacions de periodistes, que no troben qui els transmeti l’ofici dins dels mitjans o formen
part de redaccions mileuristes on
gairebé no hi ha barreja generacional. Aquest fet contrasta amb una
de les facetes més recordades de
Huertas Claveria, la de “reclutador
de joves”: tant a la premsa veïnal
com a la generalista, apadrinava
sovint els becaris, compartia firma i
facilitava fonts d’informació i context a redactors novells. Molts dels
veterans que tenien també aquesta
sensibilitat han marxat de les redaccions, sigui de forma voluntària
-ascensos, gabinets, docència...- o
per obligació -prejubilats o acomiadats-. Els joves a qui Huertas va
ajudar a formar, coneguts com a
huertamaros, admiren aquesta característica però la practiquen poc.
“Huertas va tenir molts fills periodístics, però no li han donat néts”,
senyalava Cristina Garde.
El cronista dels barris compaginava les dues formes de premsa
local -veïnal i comercial- i procurava combinar abundant documentació bibliogràfica amb observació
directa sobre el terreny. Aquesta
doble vida no era estranya als anys
70 i 80. Com recordava David Vidal, dos dels principals canvis que
ha experimentat la professió en els
darrers 15 anys són que els periodistes “surten molt menys de la redacció” i que les militàncies crítiques escassegen cada vegada més.
Aquest “sortir menys” va esdeve-

Tertúlia-homenatge a Huertas Claveria en la Coats Fabra de Sant Andreu, el passat mes de setembre
nir un dels punts de discrepància
del vermut, també entre la vintena d’assistents. El contacte amb
les entitats i els veïns, fins i tot
telefònic, ha anat a la baixa. Ho
confirmaven tant els ponents com
el públic, molts d’ells membres de
les dues associacions organitzadores. L’important increment de
tasques que ha de realitzar cada
periodista al seu mitjà l’obliguen a
dedicar menys temps a cada notí-
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La “bunquerització”
municipal als gabinets
de premsa redirigeix
molts periodistes cap
a fonts del teixit veïnal
cia i s’ha consolidat la pràctica de
“repicar” teletips, notes de premsa i comunicats oficials, a més de
dependre cada cop més de rodes
de premsa i convocatòries programades, en detriment de la cerca
activa de personatges i històries
inèdites.
El contrapunt positiu, però, és
que el trencament generacional
propicia també l’abandonament
d’alguns tics poc lloables, com
l’excessiva complicitat amb els
partits polítics i càrrecs electes,
o bé les visites d’obres i pessebres policials que sovint porten
als grans mitjans a explicar tots
el mateix i de la mateixa manera.
Malgrat que no és cap vacuna, la
permanència davant l’ordinador
redueix l’assistència a aquesta
mena d’actes passius. La bunquerització dels gabinets de premsa
municipals, que centralitzen les
peticions i no permeten a tècnics
respondre espontàniament, redirigeix molts periodistes al teixit
veïnal. Aquí hi hauria, doncs, una
bona oportunitat per a les entitats
de recuperar visibilitat mediàtica i

buscar còmplices estables entre la
nova formada de periodistes.

Crisi o periodisme en crisi?
Huertas Claveria era un “periodista 24 hores”, com senyalen els
seus veïns del Poblenou i demostra el centenar de llibres que va
publicar. També actualment, i més
tenint en compte les condicions laborals a mitjans tant públics com
privats, cal buscar fora de l’horari
laboral el contacte amb el carrer
i les preocupacions col·lectives.
Però dedicar vespres, nits i caps de
setmana a formar-se i amarar-se
de realitat requereix un grau de
compromís molt alt. Excepcional. El desànim generalitzat, el
desprestigi de “treballar gratis”
-pervertit per estades de pràctiques abusives- i les dificultats de
conciliació amb la vida personal
dificulten aquesta implicació, que
tot i així ha arrelat entre un bon
nombre de professionals precaris.
Molts periodistes joves -i encara
més universitaris- adopten aquest
compromís moguts per la indignació amb el declivi de la professió i
resignats a exercir-la per vocació,
si cal com a complement d’una
feina que pagui les factures. “A
la Facultat només sentim que no
trobarem feina i que, si en trobem, ens tindran lligats de mans i
peus”, lamentava Irene González.

Múltiples revistes contrainformatives, alternatives o veïnals han vist
augmentar la xifra de joves col·
laboradors, que troben aquí una
sortida a la seva passió pel periodisme local i de denúncia.
Les noves tecnologies, en especial les xarxes socials, també van
tenir un espai al debat. Si bé són
poc fiables com a fonts d’informació, ofereixen altres prestacions
molt útils, com el contacte immediat o la capacitat de mobilització
ciutadana. Si Huertas Claveria havia d’indicar als seus articles dels
anys 80 l’horari en què es reunia
una plataforma veïnal, per facilitar l’incorporació d’activistes,
avui n’hi ha prou d’indicar un correu electrònic o un hashtag per tal
que el lector pugui contactar-hi en
pocs minuts. Queda per explotar
la socialització dels coneixements
periodístics i en noves tecnologies, en especial ara que hi ha més
llicenciats que llocs de feina. Una
bona pràctica podrien ser els cursos gratuïts que impartia Huertas
Claveria a la revista veïnal Quatre
Cantons, per capacitar els voluntaris que hi col·laboraven.
Per als qui han trobat feina en
mitjans generalistes, coincidien
els cinc ponents, el camí ha de
passar per l’automotivació i la formació contínua, habitualment autodidacta. “Quan arriben els teus

Homenatges veïnals
Com a Sant Andreu,
també l’Esquerra de
l’Eixample, el Poblenou
i la Font d’en Fargues
s’han sumat al record
de Huertas organitzant
exposicions i taules
rodones, una iniciativa
que es repetirà a
diferents barris durant
aquest any

pau vinyes

40 segons en antena, has d’estar
preparat!”, assenyalava Carlos Baraibar. La por a perdre la feina, assenyalaven, és freqüent però molt
menor al pes de l’autocensura i
l’acomodament. Cal una actitud
rebel però hàbil amb l’ecosistema redaccional, que a més busqui
superar-se i complicar-se la vida
amb preguntes incòmodes per a
les fonts. “Cal creure’ns que sí que
podem i recuperar la il·lusió!”, demanava Meritxell Martínez. Donat
que la redacció ja no és un hàbitat que fomenti aquest comportament ni el premiï, és necessari
buscar suports externs. Per exemple, la doble militància als barris
i el suport mutu entre companys
de diferents mitjans que cobreixen temàtiques similars. Establir
una competició sana i relacions
de confiança permetria una certa
‘conxorxa’, per exemple per donar
notorietat a causes que mai tindran roda de premsa, per reclamar
junts dades que Ajuntament o empreses retenen, o fins i tot cedir a
col·legues de mitjans de diferent
ideologia aquells temes que no
es puguin publicar perquè xoquin
amb la línia editorial. És un canvi de xip incipient, però que va i
anirà a més com a resistència a la
crisi i com a injecció de motivació.

Passió, compromís, honradesa
Per tancar l’acte, Imma Santos recorda l’encertat títol de l’exposició sobre la trajectòria de Huertas
Claveria, que ha recalat al Centre
de Barri del Poblenou durant la
festa major. “Les tres paraules el
defineixen i eren evidents en veure’l treballar”, explicava Santos,
que seia al seu costat quan era becària a El Periódico de Catalunya.
Són també les tres actituds que ha
deixat com a llegat i que haurien
de guiar les noves fornades: passió
pel periodisme rigorós, compromís
vital i honradesa per superar-se
constantment.
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Enguany fa 40 anys de la tragèdia del carrer Ladrilleros, a
Sants, avui Rajolers. El 14 d’octubre de 1972, una explosió
hi va destruir quatre immobles, va matar 14 persones i en va
ferir 19 més. Fins a 65 veïns es van quedar sense llar. El 6 de
març una deflagració ja havia causat 18 morts més al carrer
Capitán Arenas, a Pedralbes. Catalana de Gas havia substituït
el gas ciutat pel gas natural sense adequar la xarxa. Només va
reconèixer la seva culpa després de la desgràcia de Rajolers.

Hi va haver altres explosions menors a Sant Gervasi i a Horta.
Les protestes contra l’empresa proveïdora i pel reallotjament de
les famílies va ser una de les lluites més sonades d’aquells anys.
Per commemorar l’efemèride, recuperem un text publicat per
Josep Maria Huertas Claveria a la revista Destino el 18 de
novembre de 1972. El reportatge formarà part de l’antologia
que publicarà la Favb a la col·lecció Quaderns de Carrer amb
motiu del cinquè aniversari de la mort de Huertas

Las casas no caen solas
j. m. huertas claveria
Mientras estaba en la tocinería, se
produjo una explosión sorda, no
muy lejana. “A ver si será gas...”,
dijo el hombre buscando la mirada
del parroquiano. Después, en dos
tiendas más, los comentarios giraban sobre lo mismo. “Dicen que ha
sido una bombona de butano en la
calle del Taulat.”
Esta anécdota de Poble Nou, al
otro lado de la ciudad de luto, es
reveladora de una psicosis que se
ha extendido entre la gente: miedo al gas. Desde que a las 48 horas
de la catástrofe de la calle de Ladrilleros, en Sants, se diese información oficial conforme se trataba
de gas natural, Barcelona tiene
miedo. Miedo que ha subrayado
una poco clara nota acerca de la
catástrofe de Santa Amelia, atribuyendo igualmente a gas natural
la causa de la explosión. Como ha
señalado también El Correo Catalán, la pregunta inmediata es la de
cómo es posible que en el caso de
Ladrilleros la causa haya podido
ser determinada en 48 horas, y en
el de Santa Amelia se haya tardado
ocho meses, y se dé a conocer a
los pocos días del suceso de Sants.

Los vecinos, preocupados
Las 18 familias afectadas por el
hundimiento de los tres inmuebles
de la calle Ladrilleros –una calle
de la que la mayoría de barceloneses no había oído hablar, y que
está en el corazón del Sants más
antiguo– están, a las dos semanas
de la catástrofe, momento en que
escribo este artículo-reportaje,
prácticamente igual que al principio: realquilados en una residencia
que depende del Ayuntamiento,
comiendo en un bar cercano, perdiendo jornales para poder realizar gestiones que les den posibles
pistas sobre el futuro de su vivienda... “A mí ya me han dicho que
si no voy el lunes a trabajar, que
me dan de baja.” “Hubo alguna
empresa que descontó los jornales de los días en que no fuimos a
trabajar.” “A mí me han dicho que
no me preocupe, que me tome los
días que necesito. Estoy en una
buena casa...”
El insólito concejal Febrer, el
león de Sants, es visitado por los
vecinos afectados todas las tardes.
Es él quien les ha buscado los pisos
del Patronato de la Vivienda como
“solución” que ofrece el Ayuntamiento. La “solución” consiste en:
– Unos pisos situados en el Bon
Pastor, al otro extremo de Barcelona.
– Una entrada de 100.000 pesetas, que entrega el Ayuntamiento
a cuenta de un proyecto de expropiación de ampliación de la calle
Juan Güell, del que los vecinos
hablan oído apenas algún rumor y
que el alcalde comunicó el mismo
día de la tragedia, y unas mensualidades, que serían de 3.500 pesetas los cinco primeros años y de

Runes de les cases del carrer Ladrilleros després de la bestial explosió de gas del 14 d’octubre de 1972
4.188 los diez siguientes.
“Pagábamos de 450 a 500 pesetas por vecino en Ladrilleros.”
“Yo no, que pagaba 2.200. Y ese
señor mil. Pero sacando la media
de todos los alquileres saldría por
unas 600. Y eso sí que podríamos
pagarlo.” Porque las 3.500 están
muy lejos del alcance económico
de los vecinos de Ladrilleros, de
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El silencio de Catalana
de Gas resulta
ominoso. Y pedirle
explicaciones no
significa, como se
ha querido ver, una
condena al progreso
escasos recursos la mayoría. “Estamos en plan de expectativa. No
podemos estar de acuerdo con ir al
Bon Pastor.”
El concejal Febrer propuso, en
el pleno del pasado día 3 de noviembre, a los pocos días de la tragedia, que los damnificados fuesen
al Bon Pastor pero pagando sólo
mil pesetas durante el primer año.
“¿Pero y luego? ¿Tres mil quinientas
cuando pasase ese año? No podremos pagarlas. Hay muchos que hacemos de peón...” El abogado de
las gentes de Ladrilleros, Máximo
Godó, que fue el apoderado de Febrer durante el período electoral
y posterior jaleo de impugnación,
insiste en que eso –lo de las mil

pesetas– está prácticamente arreglado. Pero los vecinos nada saben.
Están cansados de que se enteren
de las cosas por los diarios y de
que se tergiversen sus declaraciones. “Vino un periodista de Madrid
al bar, a que le explicase cosas,
y luego, cuando las leí, resultaba
que yo no había dicho nada de todo
aquello. Volvió otra vez para que
le dijese más cosas y le dije que
mejor se las inventase ya directamente, que para no poner lo que le
dijera...” Es un hombre joven, bajito, que ha estado callado durante
toda la rueda de prensa, con una
profunda sensación de tristeza. Su
mujer acaba de dejar el hospital;
su hijo fue aquel niño de dos años
que murió bajo los escombros.
Insisten en que el concejal procura obtener los pisos del alcalde.
“Nos ha dicho Febrer que ha estado hablando con el alcalde y con el
presidente de la Diputación, y si él
lo dice hay que creerlo”, expone el
vecino que salió fotografiado con el
alcalde cogiéndole por el hombro.
Uno comenta en voz baja: “Ya es
tener fe en la humanidad...”.
Están nerviosos, rotos, cansados
de hablar con la prensa, hartos de
no saber de dónde saldrá ese piso
que urge. Sus peticiones respecto a
la vivienda las resumen en:
–Queremos pisos en Sants.
–Que tengan iguales características de tamaño y precio que los
nuestros.
–Que sean entregados pronto.
En Sants hay muchos pisos en
construcción, concretamente –informan los del Centro Social del

barrio donde tiene lugar la reunión– en la calle Olzinelles y en
la Plaza de Can Mantega son de
protección oficial las viviendas que
se construyen. “Mejor que nuestro
empeño, es nuestro deseo. Queremos quedarnos en Sants. Hemos
nacido, vivido, tenemos nuestros
amigos, en Sants. Lo queremos
todo en Sants.”

Los silencios de Catalana de Gas
–¿No ha intentado nadie de Catalana de Gas ponerse en contacto con
ustedes?
–No. Si no ha venido ningún espía...
Desde el primer día, en que el
presidente de Gas Natural (filial de
Catalana de Gas), Pedro Durán Farell, contestó a Darío Vidal en Hoja
del Lunes que prefería esperar el
dictamen de los técnicos, que no
quería opinar nada, Catalana de
Gas se ha mantenido oficialmente en silencio. Extraoficialmente,
otros han hablado por ella:
– Los llamados periodistas económicos que, sin excepción, han
escrito que ya ha pasado el pánico
y que las acciones de Catalana van
viento en popa.
– El ministro de Industria, al
achacar la culpa a las casas viejas
que disponen de instalaciones inadecuadas para el gas natural.
Entretanto, si nada lo ha impedido, el abogado habrá presentado
esta semana una querella criminal
para dilucidar los responsables
de la catástrofe de Ladrilleros, y
parece ser que se pedirá a Catalana de Gas indemnización para

construir o comprar pisos ya construidos en Sants para solucionar
el problema de la vivienda de las
18 familias afectadas, así como el
pago de los muebles y ropas perdidos en el siniestro, aunque de momento haya ya orden gubernativa
de pagar 100.000 pesetas a cada
vecino por los enseres perdidos.
“¿Ve usted la ropa que llevo? Pues
nada es mío. Tengo cosas allí, pero
no me las dejan recoger porque
están para que las examinen o no
sé... Ninguno de los que están aquí
va vestido de lo suyo, a no ser que
lleve lo puesto del primer día.”
Alguien dice que Catalana de
Gas está asegurada en Catalana de
Seguros, y que debería pagar ésta.
En la rueda se dicen muchas cosas,
pero no se sabe muy bien qué camino tomar. “Es la compañía quien
ha de indemnizamos por instalar
el nuevo gas sin las debidas condiciones.” “Nosotros no pedimos el
cambio a gas natural. Luego, cuando ya lo teníamos, nos quejamos
de que gastaba bastante más que
el otro y de que tenía escape, y
vinieron empleados a mirar. En todas las casas del numero 19 había
gas natural.”
Una persona del Centro Social
aclara que en la zona comprendida entre las calles Rosés, Galileo,
Tenor Massini y Carretera de Sants
se huele con frecuencia a gas.
Hay zanjas abiertas en las calles,
concretamente en el momento de
escribir estas líneas dos en la carretera de Sants y una en Can Mantega. “Y la semana en que pasó lo
que pasó habían tapado una precisamente en Ladrilleros.”
El sábado día 4 hubo una manifestación de unas 500 personas
ante la delegación de la compañía
en Sants. Los ánimos están soliviantados. Y en el barrio se dice que la
red es antigua y las fugas abundan
–motivo de las zanjas frecuentes–,
y que la mayor presión del gas natural agrava esos defectos.
Se asegura también que la compañía tiene un cupo de toneladas
que la fuerza a instalar el gas natural con prisas, sin todas las precauciones que se toman en Bélgica
y Francia, por ejemplo, dos países
donde hace ya tiempo que el gas
natural funciona y donde no se han
registrado catástrofes como la de
Ladrilleros.
El silencio de Catalana de Gas
resulta ominoso. Y pedirle que se
explique no significa, como se ha
querido ver, una condena al progreso ni nada parecido. Sencillamente, los ejemplos aducidos por
vecinos de la calle Aguilar, del
Paseo Maragall, de la Avenida de
la República Argentina, donde el
pasado día 1 estuvo a punto de
producirse una desgracia también
por gas natural, exigen una explicación. Y tomar cuantas medidas
sean necesarias para evitar que
vuelvan a producirse accidentes
que cuestan la vida a 14 personas.
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
Districte I
Amics de la Rambla

Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40

Barceloneta

Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

Casc Antic

Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO (USCOB)
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

Cera, carrer de la

Carrer de la Cera, 11, int.
93 329 48 53

Coordinadora Casc Antic
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Gòtic

Regomir, 3, principal
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

La Tapilla Sixtina
Bailen, 43

Polvorí, el

València, 415, local 1
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

Rambla de la Bordeta

Sagrada Família

Sant Antoni, barri

Avinguda Mistral, 30,
baixos
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49
USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è

Districte III
Badal, Brasil i Bordeta
Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Districte VII
Baix Guinardó

Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

Can Baró

Segura, s/n
93 432 36 42

Putxet

Onzinelles, 30, baixos
93 331 10 07

Ronda General Mitre

Sant Cristòfol-Vivendes
SEAT

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de la Zona Franca,
116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

Triangle de Sants

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte IV
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9

Camp Nou

Trav de les Corts, 94,
baixos
93 490 96 54

General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

Sant Gervasi de Cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

Sant Gervasi Sud

Laforja, 12-14 pral 3a
93 266 38 25

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

Tres Torres

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte VI
Camp d’en Grassot

Passatge Alió,12, baixos
600 603 605

Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Ciutat Meridiana

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Can Papanaps-Vallhonesta

Congrés, el

Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
Acàcies, 26

Meridiano Cero

Paraguay-Perú

Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

Parc, del

Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

Pau, barri la

Feijoo, 10-12
93 357 57 48
Centre Cívic El Carmel
Santuari, 27

Porta, barri de

Pi i Margall

Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 30
93 357 72 59

Prosperitat

Clota, la

Baltasar Gracián, 24-26
93 276 30 15
Casal de Barri de
Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n

Font d’en Fargues

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Roquetes

Horta, barri d’

Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular de 9Barris
Port Lligat, s/n

La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis
Personals
Plaça Santes Creus, 8

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Navas, barri de

Estudiants, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n

Maresme

Palmera Centre, la

Guineueta

Carmel, el

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Gran Via-Perú-Espronceda

Sagrera, la

Sant Andreu NordTramuntana

Pg Torres i Bages,101-103

93 274 03 34
Sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98

És tira

Maresme, 218, baixos
93 305 37 05
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Llull, 1-3
93 221 04 87
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Poblenou

Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou,
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

alejandro milà

Nou de la Rambla i
Rodalies

Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
CIAJ
Sant Oleguer, 6-8
El Cafetí
Sant Rafael, 18
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia

Pescadors, 49

Raval de Ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5

Taula del Raval

Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa de la
Barcelona Vella

Sèquia, 5-7, baixos, 3a
vdbv@telefonica.net

DIstricte iI
Dreta de l’Eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
Rosselló, 260

Esquerra de l’Eixample
Avinguda Roma, 139,
baixos
93 453 28 79

Fort Pienc

Centre Social de Sants

Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
Biblioteca popular Josep
Pons
Constitució, 19 (Bloc 11
de Can Batlló)

Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

França, barri de la

Mare de Déu del Remei,
21, 1r
93 325 08 93

Hostafrancs

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n

La Satalia

Viladomat, 214, 5è, 2a

Poble Sec

Parc de l’Escorxador
Ronda de Sant Pere

Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10

Cariteo, 26
93 329 36 72
Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Racó de les Corts

Trav de les Corts, 94,
baixos
93 448 03 11

Sant Ramon Nonat

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda

Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Districte V
Amics del barri de Laforja
Madrazo, 50, 2n, 2a
93 209 89 84

Can Caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A

Mas Gimbau-Can Castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53

Coll-Vallcarca

Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

Gràcia Nord-Vallcarca
Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

Travessera de Dalt

Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia

Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37,
baixos
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Torre Baró

Centre Cívic Matas i
Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Torre Llobeta

Joan Maragall del
Guinardó

Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

Montbau

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Trinitat Nova

Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

Turó de la Peira

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Parc de la Vall d’Hebron

Pge de la Peira, 37,
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig,
274

Sant Genís dels Agudells
Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

Urbanització VallhonestaFont del Gos

Vallbona

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum

districte VIII
Can Peguera

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17

districte IX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n

Provençals de la Verneda

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

Verneda Alta, la

Sant Andreu Sud
Trinitat Vella

Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

districte X
Clot-Camp de l’Arpa

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

Sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

El Besòs

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595

Diagonal Mar

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 142, 5è A
696 43 57 83

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER sortirà al mes de desembre

Exposicions

La gent del Raval

La ciutat dels
anys 50

dani codina

L’exposició neix de l’encàrrec que l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona va fer a Consuelo Bautista l’any
2008. Volgudament, s’han penjat les imatges sense
cap peu de foto que identifiqui el lloc o l’acció del
què s’hi veu. Presentant el Raval com un tot, una
unitat que l’identifica per sí mateixa. Transmetent
esperit de barri sense necessitat de saber si és
un carrer o un altre. Les fotos de la Consuelo
ensenyen el Raval de la gent i la vida quotidiana,
de les festes tradicionals i l’oci nocturn. Els que
hi viuen i els que hi fan vida als bars, locals i
sobretot al carrer. Mostren la barreja de cultures,
de mirades, de contrastos, de comerç, de vivències i
supervivència. És el Raval.
En la mateixa exposició, una instal·lació sonora
amb les fotos que l’autora va fer el 2004, del carrer
Hospital, ens fa un retrat de com bull el barri en
34 imatges projectades. L’Arxiu integra, del seu
fons, una mostra d’imatges històriques de diferents
autors, de finals del segle XIX als inicis del XXI.

dani codina

Consuelo Bautista

Vida quotidiana al Raval
El Raval de Consuelo Bautista
Arxiu Fotogràfic de Barcelona,
plaça Pons i Clerch, 2

Un llibre
en un calaix

Als 26 anys Lepoldo Pomés va rebre
Barcelona 1957.
un encàrrec important: fotografiar
Leopoldo Pomés
Barcelona per fer-ne un llibre. Va
Fundació Foto
intentar captar l’atmosfera de la ciutat
Colectania,
del dia a dia, al tramvia, al carrer, un
carrer Julián
esmolet, nens jugant, treballadors,
Romea, 6 D2
actes oficials, gent rica, gent pobra,
www.colectania.es
el mercat, l’escola de monges, uns
escombriaires, un acte religiós... A
tot arreu: la Barceloneta, el Verdum, l’Eixample, Sant
Andreu, els Encants, el Poblenou, Gràcia o la Rambla. Un
any fent fotos de la ciutat, la més amable i la que no ho
era tant. Una realitat que no va agradar l’equip comercial
de l’editorial, que va fer que el projecte quedés en un
calaix. Ara, 55 anys després, surten a la llum 80 fotos en
forma d’exposició i també, finalment, com a llibre.

CARRER125 octubre 2012 CARRERS 31

La Favb
informa

El cor robat

La Favb davant la nova
xarxa d’autobusos
Després que la proposta de xarxa ortogonal portés uns quants
anys sobre la taula de treball
del consistori, finalment es posa
en marxa. Durant aquest temps,
la Favb sempre ha valorat positivament aquesta aposta basada
en la racionalització de la xarxa
per aconseguir un augment de la
mobilitat en el transport públic.
És, per tant, una aposta en favor
del transport públic que creiem
que ha de ser feta amb decisió,
amb la infraestructura necessària
i sense demores ni vacil·lacions
injustificables.
Donat que l’espai de la ciutat
destinat a la mobilitat és lògicament finit, l’aposta pel transport
públic en superfície comporta inevitablement la disminució de l’espai per al cotxe privat. Els recels
que provoca aquest fet ens recorden les crítiques que dècades enrere es feien cada vegada que es volia convertir un carrer en zona per
a vianants. El temps sempre acaba
donant la raó els qui apostem per
una ciutat sostenible.
No obstant, la conveniència
d’aquest sistema s’ha debatut
bàsicament en àmbits de tècnics
i especialistes en mobilitat, sense obrir-lo suficientment a tota la
ciutadania. És per això que ara,
en la seva concreció, més enllà
d’informar la ciutadania, cal un
diàleg amb els barris i les seves
associacions. En primer lloc, perquè hi hagi una transició entre
els dos sistemes que provoqui les

l

CATHERINA AZÓN

Eduard Odena Romero
President de l’AV
Can Papanaps-Vallhonesta

puyal

“Visc en una casa
amb fibra òptica a
100 Mb de banda,
però el carrer està
sense asfaltar.
¿No és irònic?”

Fa 49 anys que l’Eduard, informàtic, viu en aquest barri situat
al districte d’Horta-Guinardó, entre el parc del Laberint, l’antic
Hospital Psiquiàtric, el centre estudiantil Àgora i Torrent de Cal
Notari. L’any 2001, uns quants veïns preocupats per la situació
del barri van fundar l’associació per reivindicar drets urbanístics
i socials.
mínimes molèsties possibles i, en
segon lloc, per garantir el cobriment eficient de les necessitats de
mobilitat de la població, vetllant
per una bona freqüència dels autobusos i la cobertura adequada
de tot el territori.
Ens preocupa que la pretensió
de fer aquest canvi sense que això
impliqui un augment d’inversions
econòmiques posi la nova opció en
perill. Aquest sistema no funcionarà eficaçment si no es garanteix un
augment substancial de la freqüència de pas dels vehicles que faci
possibles transbordaments ràpids i
àgils i s’eviti no superar el límit de
capacitat dels vehicles. Tenim pocs
dubtes que un complement adequat, inclús necessari, d’aquest
sistema seria incorporar el pas del

tramvia per la Diagonal.
Cal que d’una vegada per totes
el Parlament de Catalunya aprovi la llei sobre el finançament del
Transport Públic. És impossible
que aquest sigui viable si tendeix
a basar-se en les aportacions tarifàries dels usuaris. A l’augment,
absolutament abusiu, dels preus
dels bitllets que va haver-hi a començaments d’any, hem de sumar
l’increment recent de l’IVA. Les
butxaques, escurades en temps de
crisi, no poden assumir una nova
pujada dels títols del transport públic que s’ha anunciat novament
per a finals d’any.
Donem aquest crit d’alerta amb
suficient temps perquè s’articulin
les mesures necessàries per evitar-ho.

Revistes
de barri

Quin és el problema més important del barri?
El problema més important, i es podria dir que l’únic, és quetot el barri està afectat urbanísticament. Si abordem aquest problema, la resta (asfaltat, clavegueram...) quedarien solucionats
bastant fàcilment. Resulta irònic que visqui en una casa que disposa de fibra òptica a 100Mb de banda però que el carrer estigui
sense asfaltar.
Quant fa que esteu afectats?
Oficialment, des del Pla General Metropolità de 1976, encara que ja des del 1970 l’Ajuntament de Barcelona volia expropiar aquest terrenys per construir-hi un equipament, una
escola privada de monges, cosa que es va poder impedir amb
una sentència judicial en contra de l’afectació. Això va donar
com a resultat que al Pla General Metropolità de 1976 es qualifiqués la zona com a 17/7 (canvi d’ús) i no directament com a
7 (equipaments).
Com afecta aquesta situació el veïnat?
És dur viure sota la inseguritat jurídica des del PGM. La requalificació urbanística aprovada és com una sentència de mort
sense data d’execució. La nostra incertesa dura 40 anys. Ni tan
sols podem utilitzar les nostres cases com a garantia d’una hipoteca o un préstec.
Molts anys reivindicant...
Les conseqüències són molt greus. Només es permet el manteniment de les cases existents. Molts de nosaltres hi hem nascut,
vivim en les cases que van comprar els nostres pares, quan el
barri era “ciutat jardí” i estava acollit en el Pla Comarcal de Barcelona.
Trias va plantejar el tema en la campanya electoral?
Al programa electoral de Trias posava que farien “un projecte
de millores i serveis per a Can Papanaps”. En un dinar al qual
ell ens va convidar, ens va dir en persona al vicepresident i a mi
que, en cas d’arribar a alcalde, solucionaria el nostre problema,
que l’urbanisme ha de representar la realitat existent. Això deia
abans de guanyar les eleccions.
I ha donat algun pas?
De moment, cap ni un. Vam demanar una reunió amb la
regidora del districte per parlar del tema, i ens va suggerir
que incloguéssim la nostra demanda en el marc del gran projecte urbanístic “Portes de Collserola”, cosa que vam fer. Un
ambiciós projecte que, per cert, sembla que és molt difícil que
pugui tirar endavant, com a mínim durant aquest mandat.

Hostafrancs

Butlletí

Esquerra Eixample

En el marc del projecte de la Favb
“El barri, espai de convivència”,
la publicació Hostafrancs ens
apropa a la història i realitats
d’una barriada viva i activa. Situant les problemàtiques actuals del
barri, es dóna veu als nens i nenes
de sis centres escolars, preguntant-los com veuen la realitat més
propera que els envolta. El passat
3 d’octubre es va presentar aquest
treball i es va inaugurar una
exposició amb els dibuixos dels
alumnes. El projecte ha comptat
amb l’estreta col·laboració de l’AV
d’Hostafrancs i ha estat recolzada
pels comerciants del barri.

L’AV de Sagrada Família informa
i reflexiona en el número 86 del
Butlletí sobre el Pla de Mobilitat que s’ha posat en marxa a
l’entorn del temple de la Sagrada
Família. L’anàlisi dóna lloc a una
sèrie de propostes veïnals per tal
de millorar la situació. Se segueix
treballant per un turisme sostenible que sigui compatible amb
la convivència veïnal. La revista
també es fa ressò de la recta final
de la recollida de signatures per
a la ILP de la dació en pagament i
contra els desnonaments i informa
del Pla de Desenvolupament Comunitari i Espai 210.

Després de les vacances del
mes d’agost, un any més aquesta activa barriada celebra la
seva Festa Major. En les pàgines
centrals de la publicació de l’AV,
Esquerra Eixample, s’informava de
l’amplíssim programa d’activitats.
També s’anuncia per al mes de
novembre la “Setmana contra les
violències vers les dones”, un conjunt d’activitats que tindran lloc
al Centre Cultural Teresa Pàmies
i que finalitzaran el dia 25, dia
internacional contra les violències
masclistes, amb una manifestació
unitària que sortirà a les 19h de
Canaletes.

Quins altres temes teniu sobre la taula?
La falta de clavegueram públic i l’asfaltat dels carrers. La resta de serveis necessaris els tenim solucionats.
Hi ha coordinació amb d’altres associacions del districte?
Som membres actius del Consell de Seguiment d’Horta-Guinardó.
Quina opinió us mereixen els Plenaris?
Què vols que et digui... tal i com estan plantejats, potser seria millor editar un informatiu multimèdia amb la informació del
districte.
Què opineu del regidor?
Que té molt bones paraules i que en cap moment hem detectat
un decantament cap a nosaltres, ni a favor ni en contra. Preferiríem algú que es definís.
Alguna cosa més?
Que esperem que compleixin la seva promesa.

CARRER125 octubre 2012 LA DEL DARRERE 32

Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Miguel Fuster
Dibujante y pintor
Luis caldeiro
entrevista
Ignasi r. renom
fotografia

“Todos podemos
llegar a ser Miguel Fuster”

A

ño 1963. En una foto, nuestro
hombre posa con su amigo Luis
García Mozos. Apenas tiene veinte
años. Ambos, dibujantes de
Selecciones Ilustradas, sonríen satisfechos,
optimistas, como corresponde a dos jóvenes
promesas que por aquel entonces dibujaban
“historietas de romance para el mercado
británico ganando bastante dinero sin
demasiado esfuerzo”, según confiesa el
propio García Mozos.
Año 2011. Aparece el álbum de dibujos
Miguel. 15 años en la calle. Llorarás donde
nadie te vea (editorial EDT). En su página
57, un indigente de unos sesenta años se
enfrenta a una manada de perros salvajes.
Su rostro barbudo, demacrado, devastado
por el alcohol, se crispa en una mueca
horrible, tratando de hacer frente al más
fiero de los canes. En el paroxismo de
la lucha, su propio rostro es ya el de un
animal.
Cuarenta y ocho años separan ambas
imágenes. Pero las dos personas, el joven
y el indigente, son la misma: Miguel
Fuster. Y el álbum, la segunda entrega de

una trilogía que comienza con Miguel, 15
años en la calle y finaliza con Miguel, 15
años en la calle. Barcelona sin mí. Una
crónica desgarradora en la que el propio
Fuster relata cómo aquella joven promesa
se convirtió en un “sin techo” alcoholizado
durante quince años, para renacer
finalmente del infierno de la bebida. “Esta
obra no es una catarsis” -aclara antes
que nada- “porque yo ya hago mi propia
labor de auto-terapia. Simplemente, he
tratado de mostrar que detrás de cada una
de esas personas que la gente común ve
tiradas en la calle, medio borrachos, hay
un ser humano que sufre como un cabrón.
Para que no se diga aquello de que a estos
lo único que les interesa es beber. Que
posiblemente se han equivocado, que
han metido la pata, que han tenido mala
suerte, de acuerdo: pero que son seres
humanos al fin y al cabo”.
Miguel es un conversador incansable.
Un ansia verbal acompañada de una mirada
que continuamente interpela al otro, tal
vez buscando complicidad. “La calle es
un infierno” -afirma- “todo lo que diga de

Sal i pebre

ella es poco. Para aguantar en la calle,
te animalizas, te brutalizas. Y utilizas el
alcohol a modo de algodón para amortiguar
los golpes”. A la pregunta de qué se siente
en la calle, Miguel no tiene dudas: “el peor
sentimiento es el resentimiento, no solo
contra los demás, sino contra ti mismo:
el pensar que has sido tan estúpido como
para destruir tu propia vida. Y también
están los recuerdos, la nostalgia constante
de una vida que fue normal, seguidos del
convencimiento de que tu existencia ya
se ha acabado: te has convertido en una
persona sin expectativas”.
Curiosamente, su momento más duro
no fue ni una agresión psíquica (“la
indiferencia deliberada del que no te quiere
ver, que a menudo va unida al desprecio”)
ni física (“un día me arrojaron un adoquín
y me partieron el tabique nasal”). No. “Fue
una noche que me dormí en un banco de
una plaza de Sants” -recuerda- “Sentí que
me molestaba su dureza, y tuve la sensación
-absolutamente real y vívida- de que me
levantaba, me dirigía a mi antigua casa,
abría la puerta y me acostaba en el sofá. Al

L’acudit

La Vanguardia catalana?
El diari La Vanguardia, que va afegir la paraula “española” a la
seva capçalera després de l’entrada del general Francisco Franco
a Barcelona i el 1978, tot just estrenada la democràcia, va tornar
a la denominació d’origen, ara fa un temps que coqueteja amb
els sobiranistes. Ha arribat a editar i “regalar” -per 1 euro-, un
DVD sobre la passada manifestació de l’11 de setembre. Des que
Artur Mas va ocupar la Generalitat a finals de l’any 2010, el diari
ha rebut subvencions per un import de 8.715.700 euros en el breu
període d’un any i mig. Afegim que el 2011 el govern de CIU va
aprovar una subvenció de 5,5 milions d’euros a l’empresa de la
rotativa que imprimeix el diari en català (propietat del comte de
Godó, evidentment). Xoca, aquesta generosa entrega de diners
públics en temps de doloroses retallades a tort i a dret. En certa
ocasió el comte va manifestar: “La Vanguardia sempre està amb
el Govern”. ¿Ens sorprendrà la publicació incorporant a la seva
capçalera la paraula “catalana”?

Zeta

poco, me veo a mí mismo pensando: ¡qué
sofá más duro! Lo palpo… y despierto en
el banco de la plaza”. “En ese momento”
-concluye- “experimenté lo que podría
definir como la percepción instantánea de la
pérdida absoluta de todo”.
Aunque también ha habido momentos
para la ternura. Miguel, que incluso
alcoholizado seguía pintando para poder
conseguir sus cartones de vino, recuerda
cómo Carmen, una chica que tenía una
tienda de cuadros y le compraba obra,
le dijo un día: ¡si supieras lo que me
jode verte así!. “No era conmiseración”
-se emociona- “no me consideraba un
pobrecito. Simplemente, se puso en mi
piel”.
Aunque físicamente aparece igual que
en sus álbumes (flaco, barbudo, con su
sempiterna gorra calada), hoy su mirada
es completamente distinta: ha vuelto
del infierno. “Cuando entré en contacto
con la Fundación Arrels ya no podía más:
pesaba sólo 42 kilos y apenas comía. Ellos
me proporcionaron, primeramente, una
habitación en una pensión, es decir, un
espacio mío, propio. También iniciaron mi
desintoxicación asignándome una asistenta
-Charo- y un médico -Joan Castellà-, que
resultaron determinantes. Y me gestionaron
el cobro de una renta mínima de reinserción
(PIRMI), para lo cual era obligatorio seguir
unos cursos de reinserción social”. “Pero
Arrels” -enfatiza- “tuvo la inteligencia de
dejarme hacer esos cursos en mi propia
habitación y haciendo lo que más me gusta:
dibujar”.
A partir de entonces se obró el milagro:
le animaron a crear un blog en internet
con esos dibujos, y de ahí pasó a plasmar
su odisea en tres magníficos álbumes. “Hay
gente que piensa que sólo pueden caer en
la calle los pendones” -reflexiona- “pero
yo me he llegado a encontrar banqueros e
informáticos. Y aunque Miguel Fuster solo
haya uno, con la que está cayendo, créeme:
cualquiera puede ser Miguel Fuster”.

alfons lópez

