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mARiA fAvà

L’Església catalana, i especi-

alment les ordres religioses 

femenines i masculines, han 

tirat endavant durant la segona 

meitat del segle XX una astuta 

operació desamortitzadora en 

favor propi. Sagaç i discreta. 

A Barcelona i en el conjunt del 

país. Moltes atrotinades recto-

ries de poble s’han reconvertit 

en exquisides segones residèn-

cies. A Barcelona, els solars 

d’antics convents s’han trans-

format en blocs d’habitatges, 

hotels o centres comercials. 

Potser el cas més vistós es el 

de la Salle Bonanova (a la foto 

de portada de Carrer), que es 

va vendre la part frontal de 

l’escola, la que dóna al passeig 

GH�OD�%RQDQRYD��SHU�HGLÀFDU�KL�
pisos de luxe tal i com corres-

pon a la zona. Però n’hem tro-

bat més casos a l’Eixample, a 

Horta, a les Corts... N’estan 

FRQÀUPDWV�FDWRU]H�L�Q·KL�KD�GRV�
més que encara poden caure a 

Gràcia i a la Salut. Però tenim 

indicis per pensar que el que 

s’ha localitzat és només la pun-

ta d’un iceberg molt més gran.

(Q�XQD�FRQYHUVD�FRQÀGHQFL-
al entre una primera autoritat 

de l’Església i una primera es-

pasa de l’Urbanisme, el primer 

va reconèixer que la desamor-

tització que ha tirat endavant 

l’Església catalana durant la se-

gona meitat del segle XX ha es-

tat pitjor que la de Mendizábal.

Però aquest cardenal es va 

quedar curt quan va parlar de 

dates. Alguns convents es van 

poder convertir en habitatge 

gràcies a la transitòria sèpti-

ma del PGM que va fer possible 

HO�FDQYL�GH�TXDOLÀFDFLy�G·HTXL-
SDPHQW� D� HGLÀFDEOH��$TXHVWD�
transitòria ja està durant més 

que les “piles duracel”. De 

fet, sembla que encara no ha 

caducat, perquè n’hem trobat 

tres casos a Horta que ja són 

de la primera dècada del se-

JOH�;;,��L�TXH�SRGULHQ�VHU�ÀOOV�
d’aquesta clàusula.

En alguns d’aquests trucs 

de màgia per convertir con-

vents en pisos trobem un vell 

conegut de les associacions de 

veïns: Núñez y Navarro. Però 

una d’aquestes operacions, 

que no era la primera ni va ser 

l’última, va fer llufa gràcies a 

l’oposició veïnal, que va acon-

seguir salvar la Casa Golferichs 

i convertir-la en pionera i sím-

bol de la lluita urbana. En la 

batalla, però, aquest delicat 

xalet modernista va perdre 

força pedres perquè l’estra-

tègia del constructor era dei-

xar-lo reduït a ruïna. 

L’autor de la Golferichs 

(Gran Via cantonada Vilado-

mat) va ser l’arquitecte Rubió 

i Bellver. El crític Cirici Pellicer 

la considerava una de les cases 

més belles de la ciutat. Rubió la 

YD�HGLÀFDU�HO������SHU�HQFjUUHF�
de Macari Golferichs, que vuit 

anys després la va vendre a les 

monges Dominiques de la Pre-

sentació. Tant les monges com 

les joventuts llibertàries que la 

van ocupar durant la guerra ci-

vil, van respectar la decoració 

LQWHULRU��(O�������OHV�UHOLJLRVHV��
desoint l’associació de pares, 

la van vendre a Núñez y Navar-

ro, que sense tenir encara el 

permís d’obres, la va anar en-

derrocant per dins. Finalment 

l’Ajuntament la va comprar i el 

�����OD�YD�UHREULU�FRP�D�FHQWUH�
cívic tornant així a ús públic. El 

solar que ocupa aquesta casa 

va ser el convent de Valldonze-

lla, fundat per Jaume I.

Un altre cas d’equipament 

escolar que s’ha salvat pels 

pèls és una part de la Salle Con-

dal (carrer d’Amadeu Vives). 

Aquí una operació triangular i 

PDÀRVD�� HQ� OD� TXDO� WDPEp�HV-
tan encausats l’Ajuntament de 

la ciutat i el govern de Catalu-

Immobiliària 

Vaticana, SL
Molts convents de Barcelona 
s’han convertit en pisos, hotels, 
RÀFLQHV�L�FHQWUHV�FRPHUFLDOV�
GXUDQW�OD�VHJRQD�PHLWDW 
del segle XX

OEn alguns trucs de 

màgia per convertir 

FRQYHQWV�HQ�HGLÀFLV�
hi trobem un vell 

conegut, el constructor 

Núñez y Navarro

La Salle Bonanova
Els germans de les Escoles Cristianes van inaugurar l’escola 
GH�OD�6DOOH�%RQDQRYD�HO������GLQV�G·XQD�ÀQFD�PROW�JUDQ��
/·HGLÀFL�SULQFLSDO�pV�G·HVWLO�QHRJzWLF�L�LPLWD�OHV�FRQVWUXFFLRQV�
GH�3REOHW��$�OD�SDUW�TXH�GyQD�DO�FDUUHU�6DQW�-RDQ�GH�OD�6DOOH�
MD�V·KL�YDQ�FRQVWUXLU�SLVRV�DOV�DQ\V�WUHQWD�GHO�VHJOH�SDVVDW�

$�FRPHQoDPHQWV�GHOV�DQ\V�VHWDQWD��HOV�JHUPDQV�YDQ�
YHQGUH�OD�SDUW�GH�OD�ÀQFD�TXH�GyQD�DO�SDVVHLJ�GH�OD�%RQDQRYD�
L�V·KL�YDQ�HGLÀFDU�EORFV�G·KDELWDWJHV�D�EDQGD�L�EDQGD�GH�OD�
SRUWD�G·HQWUDGD��TXH�DEDQV�HUD�LPPHQVD�L�VHQ\RULDO��eV�OD�
IRWRJUDÀD�GHO�EORF�GH�SLVRV�TXH�UHSURGXwP�D�OD�SRUWDGD�GH�
Carrer, YLJLODWV�GH�SURS�SHU�O·HVFXOWXUD GHO�PDWHL[�6DQW�-RDQ�
%DSWLVWD�GH�OD�6DOOH�������������

(QWUDQW�D�Pj�GUHWD�SHU�OD�SRUWD�SULQFLSDO�RQ�DUD�KL�KD�HOV�
SLVRV��KL�KDYLD�XQ�MDUGt�L�XQ�HGLÀFL�DPE�DXOHV�FRQHJXW�FRP�
/D�*UDWXwWD��RQ�UHELHQ�LQVWUXFFLRQV�HOV�QHQV�VHQVH�UHFXUVRV��
TXH�SHU�OOHL�KDYLHQ�GH�VHU�HO����GH�O·DOXPQDW��$TXHVWV�QHQV�
SDJDYHQ��HQ�SDUW��OD�VHYD�LQVWUXFFLy�VHUYLQW�DO�PHQMDGRU�

$�O·HVTXHUUD�GH�O·HQWUDGD��RQ�WDPEp�KL�KD�EORFV��KL�KDYLD�
XQ�HVWDQ\�L�XQD�JUXWD�TXH�UHFUHDYD�OD�GH�/RXUGHV�L�RQ�HV�IHLHQ�
RIUHQHV�ÁRUDOV�GXUDQW�HO�PHV�GH�0DULD�

igNAsi R. RENom

$O�VRODU�GH�O·DFWXDO�HGLÀFL�G·RÀFLQHV�GH�)LQDQFLD�GHO�FDUUHU�0DOORUFD�HVWDYD�HO�FROĊOHJL�GH�PRQJHV�GH�/RUHWR

$TXHVWD�FRQJUHJDFLy�GH�PLVVLRQHUHV�IXQGDGD�
D�0DWDUy�HO������YD�LQDXJXUDU�HO�VHX�FRQYHQW�
GHO�SDVVHLJ�GH�OD�%RQDQRYD�HO�������2FXSDYHQ�
WRWD�O·LOOD�GHOLPLWDGD�SHOV�FDUUHUV�0DQGUL��
0Dy��+RUDFL�L�HO�SDVVHLJ�HVPHQWDW��$UD�OHV�
PRQJHV�QRPpV�IDQ�VHUYLU�XQD�SHWLWD�SDUW�GH�
O·DQWLJD�ILQFD��TXH�pV�OD�TXH�GyQD�DO�SDVVHLJ�GH�
OD�%RQDQRYD�Q~PHUR�����'XUDQW�PROWV�DQ\V�
YD�VHU�XQ�FROÃOHJL��SHUz�DUD�HV�XQD�UHVLGqQFLD�
SHU�D�PRQJHV�DQFLDQHV��/D�UHVWD�GH�O·LOOD�HVWj�
OORJDGD�D�OD�FOtQLFD�%RQDQRYD�L�D�O·(VFROD�
GH�0~VLFD�GHO�/LFHX��$�OD�SDUW�TXH�GyQD�DO�
FDUUHU�0DQGUL�HV�YD�FRQVWUXLU�HO������XQ�
HGLILFL�GH�YXLW�SODQWHV�G·DSDUWDPHQWV�DVVLVWLWV�
GH�JHVWLy�SULYDGD��/HV�$UFjGLHV��9D�VHU�HO�
SULPHU�G·DTXHVW�WLSXV�TXH�HV�YD�LQDXJXUDU�D�
%DUFHORQD��(O�WURV�TXH�GyQD�DO�FDUUHU�0Dy�L�
TXH�HUD�HO�MDUGt�GH�OD�FRQJUHJDFLy�pV�DUD�XQ�
SDUF�S~EOLF��HOV�-DUGLQV�GH�&DQ�$OWDPLUD��TXH�
FRQVHUYHQ�OD�JUXWD�TXH�WHQLHQ�OHV�PRQJHV�

6HJRQV�HO�SURMHFWH�RULJLQDO��O·HGLÀFL�
G·DSDUWDPHQWV�HUD�PpV�LQYDVLX�TXH�O·DFWXDO�
L�GRQDYD�GDPXQW�GHO�MDUGt�L�PLUDQW�DO�

PDU��/·$MXQWDPHQW�GH�O·qSRFD�0DUDJDOO�YD�
DFRQVHJXLU�HQ�HO�GDUUHU�PRPHQW�IHU�OR�JLUDU�L�
TXH�OD�IDoDQD�GRQpV�D�0DQGUL��(O�QRYHPEUH�GHO�
������HO�OORJXHU�G·XQ�DSDUWDPHQW�G·XQD�VROD�
KDELWDFLy�FRVWDYD�������HXURV�L�XQ�GH�FRPSUD��
��������HXURV��8QD�SDUW�GH�OD�ÀQFD��OD�TXH�
VHULD�OD�FRQWLQXDFLy�GHO�FDUUHU�'DOPDVHV��YD�
VHU�H[SURSLDGD�SHU�REULU�DTXHVW�FDUUHU��SHUz�
ÀQDOPHQW�QR�HV�YD�IHU�

Les missioneres de la Immaculada Concepció

$�O·KRUW�G·DTXHVW�PRQHVWLU�VLWXDW�DO�SDVVHLJ�
GH�OD�9DOO�G·+HEURQ������&DMD�1DYDUUD�YD�
FRQVWUXLU�OD�UHVLGqQFLD�$PPD�+RUWD��TXH�HV�
YD�LQDXJXUDU�HO�PDUo�GHO�������+L�KD�����
SODFHV�GH�UHVLGHQW�L����GH�FHQWUH�GH�GLD��$�
PLWMDQV�QRYHPEUH��HO�SUHX�GH�OD�UHVLGqQFLD�
HVWDYD�HQ�RIHUWD��������HXURV�DO�PHV�

El monestir 

de la Visitació



CARRER126 desembre 2012 D’ENTRADA 3

nya, pretenia convertir els tres 

immobles del carrer Sant Pere 

Més Alt -propietat de la Salle- 

en un hotel de luxe. El promo-

tor de l’hotel -que alhora era 

patró de la Fundació del Palau 

de la Música- va pactar amb els 

germans del pitet la cessió de 

OHV� WUHV� ÀQTXHV� �RQ� V·KL� IHLHQ�
classes de reforç i catequesi 

per als nens del barri) a can-

vi de construir un poliesportiu 

QRX� DO� WHUUDW� GH� O·HGLÀFL� KLV-
tòric i la remodelació d’unes 

aules. L’operació i la permuta 

irregular que van autoritzar 

les administracions encara són 

al jutjat. També és al jutjat la 

reclamació del Bisbat de Bar-

celona contra una lleixa tes-

tamentària que afavoreix una 

institució barcelonina sense 

ànim de lucre.

8QD�ÁRU�TXH�QR�ID�HVWLX

(Q� XQD� JXLD� XUEDQD� GHO� �����
ÀJXUD� HO� FRQYHQW� GH� OD� 0DULD�
Immaculada del carrer Consell 

GH� &HQW� Q~PHUR� ���� FRP� XQ�
“refugio de sirvientas” i està 

sota l’epíleg “asilos y casas de 

EHQHÀFHQFLDµ�� 'HV� GHO� �����
era el lloc de l’Eixample on les 

senyores de casa bona anaven a 

buscar minyones amb referèn-

FLHV�� (O� ����� DTXHVW� FRQYHQW��
que ara també és escola, ins-

titut de batxillerat, el centre 

de formació professional Lopez 

Vicuña i residència per a noies, 

continua formant minyones 

-tant en tasques tradicionals de 

la llar com en noves tecnologi-

es- i fent d’intermediària entre 

l’oferta i la demanda. A dife-

rència d’altres convents que 

s’han anat aprimant, aquestes 

monges van ampliar la seva seu 

del carrer Consell de Cent amb 

XQD�DOWUD�ÀQFD�GHO�FDUUHU�*LUR-

na gràcies a la venda, els anys 

seixanta, d’una torreta que 

tenien al carrer Campoamor 

d’Horta on ara també s’aixe-

quen pisos.

Però el cas d’aquesta ordre 

religiosa és l’excepció. La nor-

ma, des dels anys cinquanta 

cap aquí, és o bé la desapa-

rició total o, en el millor dels 

casos, la venda d’una part de 

OD�ÀQFD��8Q�H[HPSOH�G·DTXHVW�
segons supòsit és les Salesia-

nes del carrer Sepúlveda, que 

HQFDUD�DYXL�MXVWLÀTXHQ�OD�YHQ-

da de la meitat del “cole”, 

també a Núñez y Navarro, per 

poder fer obres a la resta de 

O·HGLÀFL�

/D�GHVDPRUWLW]DFLy�GHO�;,;

La desamortització “estrictu 

sensu” és l’operació governa-

mental que l’Estat va impulsar 

D�ÀQDOV�GHO�;9,,,�DPE�HO�PLQLV-
tre Godoy i va continuar durant 

el segle XIX. Juan de Dios Álva-

rez Mendizábal, ministre d’Hi-

senda i president del govern 

amb Isabel II, ha passat a la his-

tòria com el gran impulsor de 

l’operació desamortitzadora. 

Es tractava de posar al mercat 

les terres improductives i els 

EpQV�TXH�ÀQV�DOHVKRUHV�HVWDYHQ�
en poder d’allò que es coneixia 

com les “mans mortes”; so-

bretot l’Església Catòlica i les 

WHUUHV� FRPXQDOV� L� VHQVH� SURÀW�
que eren propietat dels ajun-

taments. L’objectiu era afavo-

rir la burgesia naixent; que els 

camperols poguessin conrear 

les seves pròpies terres; i re-

captar diners per a l’Estat. En 

altres països aquesta operació 

va funcionar, però a Espanya el 

repartiment es va encomanar 

als ajuntaments, que van se-

guir les directrius dels cacics i 

les terres alienades van anar a 

parar a l’aristocràcia i als grans 

terratinents. Ni els camperols 

ni els burgesos tenien prou di-

ners per comprar els grans lots 

amb què es van dividir les pro-

pietats. Una altra conseqüèn-

cia indesitjada d’aquesta ope-

ració és que molts convents, 

de gran valor patrimonial, van 

quedar abandonats. Un exem-

ple és la cartoixa d’Escala Dei, 

que va quedar buida i malmesa 

per sempre.

A Barcelona, el balanç de la 

desamortització del XIX no és 

del tot negatiu perquè gràci-

HV�D�HOOD�HV�YDQ�FUHDU����SOD-

FHV��HV�YDQ�REULU���FDUUHUV��GRV�
mercats (la Boqueria i Santa 

Caterina) i on abans hi havia 

convents ara hi ha el Liceu, 

el Romea, la comissaria de la 

Rambla, el Palau de la Música, 

igNAsi R. RENom

/D�FDSHOOD�L�HO�FHQWUH�FXOWXUDO�3HUH�3UXQD�pV�O·~QLF�TXH�V·KD�VDOYDW�GH�OD�JUDQ�ÀQFD�GH�OD�FRQJUHJDFLy�GH�0DULD�5HSDUDGRUD��D�6DUULj

&RQYHQW�GH�/RUHWR
$TXHVW�FRQYHQW��HQGHUURFDW�DOV�DQ\V�
TXDUDQWD��RFXSDYD�XQD�ÀQFD�LPPHQVD�
L�HOV�VHXV�OtPLWV�HUHQ�OD�'LDJRQDO��OD�
FDUUHWHUD�GH�6DUULj��OD�WUDYHVVHUD�GH�
OHV�&RUWV�L�HO�FDUUHU�*HODEHUW��$UD�DTXt�
WRW�VyQ�FDVHV�L�XQ�KRWHO��HO�6DUULj��TXH�
YD�HGLÀFDU�PpV�DOoDGD�L�PpV�YROXP�
GHOV�TXH�WHQLD�FRQFHGLWV��(O�6XSUHP�YD�
FRQGHPQDU�O·KRWHO�SHUz�O·$MXQWDPHQW�YD�
SHUPHWUH�XQD�SHUPXWD�TXH�YD�HYLWDU�QH�
OD�GHPROLFLy�

/HV�PRQJHV�GH�/RUHWR��G·RULJHQ�IUDQFqV��
YDQ�FRQVWUXLU�HO�FRQYHQW�HO�������'HV�GHO�
�����L�ÀQV�TXH�OD�FRPSUHQ�OHV�PRQJHV�
OD�ÀQFD�HUD�SURSLHWDW�GHOV�DJXVWLQV�
GHVFDOoRV��'XUDQW�OD�6HWPDQD�7UjJLFD�L�
la guerra civil el convent va ser assaltat 
SHUz�GHVSUpV�KL�YDQ�WRUQDU�OHV�PRQJHV��

Quatre grans operacions 

immobiliàries al districte de les Corts

OA diferència de la 

desamortització de 

Mendizábal del segle 

XIX, la del segle XX ha 

tingut com a objectiu 

directe fer caixa

$UD�G·DTXHVW�HTXLSDPHQW��TXH�GXUDQW�XQV�
DQ\V�DFROOLD�QHQV�SREUHV��QRPpV�TXHGD�HO�
UHFRUG�GHO�VHX�QRP�HQ�HO�FDUUHU�TXH�YD�GH�
OD�FDUUHWHUD�GH�6DUULj�D�OD�'LDJRQDO�

(O�&RUWH�,QJOpV�GH�'LDJRQDO
'HV�GH������L�ÀQV�DO������HQ�DTXHVW�
VRODU�KL�YD�KDYHU�O·DVLO�GHO�%RQ�&RQVHOO��
TXH�GLULJLHQ�XQHV�UHOLJLRVHV�GRPLQLTXHV�
IUDQFHVHV�GH�O·RUGUH�GH�OD�3UHVHQWDFLy��
El centre estava destinat a “jovenetes 
HVJDUULDGHV��zUIHQHV�L�GHVHPSDUDGHVµ��
(O������O·DVLO�YD�VHU�FRQÀVFDW�SHU�OD�)$,�
L�SRVWHULRUPHQW�OD�*HQHUDOLWDW�HO�YD�
GHVWLQDU�D�FRUUHFFLRQDO�GH�GRQHV��'XUDQW�
HO�IUDQTXLVPH�YD�VHU�SUHVy�GH�GRQHV�ÀQV�
TXH�HV�YD�REULU�HO�FHQWUH�SHQLWHQFLDUL�
GH�OD�7ULQLWDW��(O�FHQWUH�FRPHUFLDO�HV�YD�
LQDXJXUDU�HO������

/·DVLO�KRVSLWDO�GH�6DQW�5DIDHO
(O������OD�&RQJUHJDFLy�GH�OHV�*HUPDQHV�
+RVSLWDOjULHV�YD�IXQGDU�XQ�DVLO�SHU�D�´QHQHV�
UDTXtWLTXHV��HVFURIXORVHV�L�SREUHVµ�RQ�DYXL�KL�
KD�HO�FDUUHU�&DEHVWDQ\��/D�EHQHIDFWRUD�YD�VHU�
'RURWHD�GH�&KRSLWHD��(O������OD�LQVWLWXFLy�HV�YD�
WUDVOODGDU�D�OD�9DOO�G·+HEUyQ�L�XQV�DQ\V�GHVSUpV�
HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�KRVSLWDO�JHQHUDO��(Q�HO�VRODU�
TXH�YD�RFXSDU�D�OHV�&RUWV�DUD�KL�KD�SLVRV�

$VLO�KRVSLWDO�GH�6DQW�-RDQ�GH�'pX
(O������O·RUGUH�KRVSLWDOjULD�GH�6DQW�-RDQ�GH�
'pX�YD�IXQGDU�XQ�DVLO�KRVSLWDO�RQ�DUD�KL�KD�
HO�FHQWUH�FRPHUFLDO�,OOD�'LDJRQDO��(OV�IUDUHV�
WHQLHQ�FXUD�GH�QHQV�DIHFWDWV�GH�UDTXLWLVPH�L�
G·DOWHUDFLRQV�GH�O·DSDUHOO�ORFRPRWRU�G·HWLRORJLD�
WXEHUFXORVD��(O������O·KRVSLWDO�HV�YD�
WUDVOODGDU�D�(VSOXJXHV�GH�/OREUHJDW��(O�FHQWUH�
FRPHUFLDO�L�G·RFL�HV�YD�LQDXJXUDU�HO������

O·HGLÀFL�GH�&DL[D�&DWDOXQ\D�GH�
la Via Laietana i Capitania.

Però a diferència d’aquella 

desamortització, que sobre el 

paper pretenia un repartiment 

més just i productiu de les ter-

res, la del segle XX ha tingut 

com a objectiu directe fer cai-

xa. Amb l’agreujant que molts 

GHOV� HGLÀFLV� UHOLJLRVRV� GHVDSD-

reguts eren producte de lleixes 

testamentàries o de donacions 

i els benefactors volien que 

HO� VRODU� L�R� O·HGLÀFL� IRVVLQ� SHU�
sempre d’utilitat pública.

No existeix cap cens dels 

convents que han desapare-

gut a Barcelona i en què s’han 

convertit. En aquestes pàgines 

farem una aproximació en base 

a la memòria de veïns i exa-

lumnes i de la comparació de 

diverses guies urbanes des del 

�����ÀQV�DUD�

$TXHVW�FROÃOHJL�YD�WDQFDU�
HO�������(Q�HO�VRODU�DUD�KL�
KD�O·HGLÀFL�GH�)LQDQFLD��
Les monges van emigrar a 
XQD�SHWLWD�WRUUH�GHO�FDUUHU�
$QJOt����L�YDQ�FRPSUDU�
XQV�WHUUHQ\V�D�3HGUDOEHV�
TXH�ÀQDOPHQW�QR�YDQ�
HGLÀFDU�L�RQ�DFWXDOPHQW�
KL�KD�OD�8QLYHUVLWDW�$EDW�
2OLYD��HQWLWDW�FDWzOLFD�
FRQVHUYDGRUD��/D�IDPtOLD�
9LOD�5H\HV�YLYLD�GDYDQW�GH�
O·HVFROD�L�OHV�ÀOOHV�Q·HUHQ�
DOXPQHV��(O�SDUH��TXH�YD�
VHU�FRQGHPQDW�SHO�IUDX�GHO�
FDV�0DWHVD��HUD�GHO�FRQVHOO�
escolar i va ser un dels 
DUWtIH[V�GH�O·RSHUDFLy�GH�
YHQGD�GH�O·HGLÀFL�

Les monges 
de Loreto
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(Q�HO�FROÃOHJL�GH�0DULD�
$X[LOLDGRUD�OD�SURYD�TXH�XQD�
SDUW�GHO�FRQYHQW�HV�YD�FRQYHUWLU�
en un gran bloc d’habitatges 
HQFDUD�HVWj�SHQMDGD�D�OD�IDoDQD�
�D�OD�IRWR���'RV�DQXQFLV�GH�OD�
LPPRELOLjULD�1~xH]�\�1DYDUUR��
TXH�YD�FRQVWUXLU�OD�ÀQFD�QRYD��
anunciaven el novembre del 
�����HO�OORJXHU�GH�GXHV�GH�OHV�
ERWLJXHV�GH�OD�SODQWD�EDL[D�

$TXHVWHV�PRQJHV�HV�YDQ�
LQVWDOÃODU�DO�FDUUHU�6HS~OYHGD�
HO�������&HQW�DQ\V�GHVSUpV�
van vendre la meitat de la 
ÀQFD�D�1~xH]�\�1DYDUUR��YDQ�
HQGHUURFDU�SDUW�GH�O·DQWLF�
FRQYHQW�TXH�HUD�GH�SODQWD�L�SLV�
L�HV�YD�FRQVWUXLU�O·DFWXDO�HGLÀFL�
TXH�Wp�TXDWUH�SODQWHV�

8QD�DQWLJD�DOXPQD�UHFRUGD�
TXH�OD�SRUWD�G·HQWUDGD�DO�
´FROHµ�HUD�SHO�Q~PHUR����GH�
6HS~OYHGD��RQ�DUD�KL�KD�HO�EORF�
GH�SLVRV�GHO�1~xH]��8Q�FRS�
IUDQTXHMDGD�OD�SRUWD��KL�KDYLD�
XQD�HVFDOD�L�D�FRQWLQXDFLy�HOV�
SDWLV��(O�SDWL�GHOV�´JUDQVµ��
DO�PLJ�GH�O·LOOD�GH�FDVHV��V·KD�
conservat intacte amb els 
HVJUDÀDWV�RULJLQDOV�

/D�YHUVLy�GH�OHV�PRQJHV�SHU�
MXVWLÀFDU�HO�EORF�GH�1~xH]�pV�TXH�
XQV�LQVSHFWRUV�PXQLFLSDOV�YDQ�
GHVFREULU��SHU�FDVXDOLWDW��TXH�HOV�
fonaments de l’escola estaven 
HQ�PROW�PDO�HVWDW�L�DPHQDoDYHQ�
UXwQD��/HV�PRQJHV��VHJRQV�
DTXHVWD�JORVVD��YDQ�GHFLGLU�
YHQGUH�XQD�SDUW�GH�OD�ÀQFD�L�DL[t�
SRGHU�DL[HFDU�XQ�HGLÀFL�QRX�

La mateixa exalumna 
UHFRUGD�O·DIDQ\�FRQVWUXFWLX�GH�OHV�
VDOHVLDQHV��TXH�OHV�IHLHQ�UHVDU�SHU�
WDO�TXH�OD�ÀQFD�GHO�FRVWDW��TXH�
HUD�SURSLHWDW�GH�O·JXLOD��SDVVpV�
D�VHU�SDWULPRQL�GHO�FROÃOHJL��(Q�
DOWUHV�HVFROHV�GH�PRQJHV�SHU�
DTXHOOV�PDWHL[RV�DQ\V�OHV�QHQHV�
KDYLHQ�GH�UHVDU�SHOV�SREUHV�RUIHV�
G·+RQJULD�TXH�PDOYLYLHQ�VRWD�
HO�FRPXQLVPH��(UD�PpV�SUjFWLF�
UHVDU�SHU�O·JXLOD�

igNAsi R. RENom

8QD�SDUW�GH�O·DQWLF�FRQYHQW�GH�OHV�6DOHVLDQHV�GHO�FDUUHU�6HS~OYHGD�HVWj�OORJDW�SHU�1~xH]�\�1DYDUUR

$TXHVWHV�PRQJHV�HV�GLXHQ�&ODULVVHV�GH�-HUXVDOHP�L�WHQLHQ�
HO�SULPHU�FRQYHQW�RQ�DUD�KL�KD�HO�PHUFDW�GH�OD�%RTXHULD�L�
G·RQ�YDQ�PDU[DU�GXUDQW�OD�GHVDPRUWLW]DFLy�GHO�VHJOH�;,;��
(O������V·LQVWDOÃOHQ�HQ�XQD�JUDQ�ÀQFD�TXH�HOV�DQ\V�WUHQWD�
GHO�VHJOH�SDVVDW�DQDYD�GHV�GHO�FDUUHU�6DQW�(OLHV�ÀQV�D�OD�
9LD�$XJXVWD�L�GH�%UXVL�ÀQV�D�7DYHUQ��(O������OHV�PRQJHV�
IXJHQ�FDS�D�,WjOLD�L�OD�SDUW�TXH�GyQD�DO�FDUUHU�6DQW�(OLHV�
HV�FRQYHUWHL[�HQ�XQD�´W[HFDµ�WULVWDPHQW�IDPRVD��(O������
WRUQHQ�OHV�PRQJHV�L�O·DFWLYLWDW�GRFHQW��SHUz�HQWUH������L������
HV�YHQHQ�WRWD�OD�ÀQFD�PHQ\V�HO�WUDP�GHO�FDUUHU�6DQW�(OLHV��
TXH�RFXSD�OD�SDUUzTXLD�GH�6DQWD�$JQqV�D�VRWD�GH�OD�TXDO�KL�
YD�KDYHU�OD�´W[HFDµ��IRWRJUDÀD�GH�GDOW���/D�UHVWD�VyQ�EORFV�
GH�SLVRV�L�RÀFLQHV��/HV�PRQJHV�VH·Q�YDQ�DQDU�DO�FDPt�YHOO�GH�
9DOOYLGUHUD��DO�0RQHVWLU�GH�6DQWD�0DULD�GH�-HUXVDOHP�

/D�6DOOH�GHO�FDUUHU�&KDSt
&RQYLGDWV�SHO�ELVEH�/DJXDUGD��HOV�JHUPDQV�GH�OD�6DOOH�HV�YDQ�
IHU�FjUUHF�HO������GH�O·HVFROD�SDUURTXLDO�GH�6DQW�-RDQ�G·+RUWD��
3ULPHU�YDQ�RFXSDU�HO�[DOHW��GHO�FDUUHU�&KDSt�Q~PHUR�����TXH�YD�VHU�
XQD�GRQDFLy�GH�)UDQFHVF�,JOHVLDV�TXH�DTXHVW�KDYLD�KHUHWDW�GH�OD�
YtGXD�G·(VWDSHU�L�&X\DV�GHO�%RVFK��/·HVFROD�YD�DQDU�FUHL[HQW�ÀQV�
D�RFXSDU�TXDVL�WRW�HO�FDUUHU�6DQW�%HUQDEp��'XUDQW�OD�JXHUUD�FLYLO�
YD�VHU�VHX�GHO�368&�L�YD�DFROOLU�XQD�FRRSHUDWLYD�GH�FDPSHUROV��(O�
�����HO�SURYLQFLDO�GH�O·RUGUH�GH�OD�6DOOH�YD�UHWRUQDU�HO�VRODU�D�OD�
SDUUzTXLD�GH�6DQW�-RDQ�G·+RUWD��$YXL�pV�XQ�HGLÀFL�GH�SLVRV�TXH�HV�
YD�DL[HFDU�ID�XQV�GHX�DQ\V�

/HV�'RPLQLTXHV�G·+RUWD
'DYDQW�SHU�GDYDQW�GH�O·DQWLJD�OD�6DOOH��HQ�HO�Q~PHUR����GHO�
FDUUHU�&KDSt��YD�H[LVWLU�GHV�GHO������ILQV�DO������XQD�HVFROD�GH�
PRQJHV�GRPLQLTXHV�TXH�HUD�OD�VXFXUVDO�SHU�D�OHV�QHQHV�SREUHV�
G·XQD�DOWUD�HVFROD�GH�OD�PDWHL[D�FRQJUHJDFLy��/D�GHO�FDUUHU�
&KDSt�HUD�XQD�WRUUH�G·HVWLXHLJ�GRQDGD�SHOV�SDUHV�G·XQD�DOXPQD�
ULFD��8QD�SDUW�GH�OD�ILQFD�YD�VHU�H[SURSLDGD�SHU�REULU�HO�FDUUHU�
GH�6DQWD�2OtYLD�L�D�OD�UHVWD�V·KL�YDQ�IHU�SLVRV�HQ�OD�SULPHUD�
GqFDGD�G·DTXHVW�VHJOH�

(O�QRYLFLDW�GH�OHV�6DOHVLDQHV
(O�FDUUHU�&KDSt�YD�HVWDU�PROW�VDQWLÀFDW��'DYDQW�OHV�'RPLQLTXHV�
L�RFXSDQW��D�PpV�GH�OD�FDQWRQDGD�GH�&KDSt��WRW�HO�FDQWy�PDU�GHO�
FDUUHU�6DQW�%HUQDEp��KL�KDYLD�HO�QRYLFLDW�GH�OHV�6DOHVLDQHV��$UD�
WRWD�O·LOOD�VyQ�SLVRV�HGLÀFDWV�WDPEp�ID�XQV�GHX�DQ\V�

&RQYHQW�GHO�FDUUHU�(QFDUQDFLy
'HV�GH�FRPHQoDPHQWV�GH�JHQHU�GHO�������HOV�YHwQV�GH�*UjFLD�
OOXLWHQ�SHU�SUHVHUYDU��VL�PpV�QR��HO�MDUGt�GH�����PHWUHV�TXDGUDWV�
GH�O·DQWLF�FRQYHQW�GH�OHV�PLVVLRQHUHV�GHO�6DQWtVVLP�6DJUDPHQW�L�
GH�0DULD�,PPDFXODGD�TXH�HVWDYD�DO�FDUUHU�(QFDUQDFLy�������L�TXH�
YD�IXQFLRQDU�FRP�D�HVFROD�ÀQV�DO�������L�TXH�MD�HVWj�HQGHUURFDW��
$TXHVW�FRQYHQW�HV�YD�FRQVWUXLU�JUjFLHV�D�XQD�OOHL[D�GH�OD�IDPtOLD�
SURSLHWjULD�GHO�VRODU��TXH�YROLD�TXH�V·KL�IHV�XQD�HVFROD�SHU�DO�
EDUUL�GH�6DQW�-RDQ�GH�*UjFLD��3HU�WDQW��HO�3OD�*HQHUDO�KDXULD�
G·KDYHU�TXDOLÀFDW�HO�VRODU�FRP�D�HTXLSDPHQW��SHUz�HO�YD�TXDOLÀFDU�
G·HGLÀFDEOH�PHQWUH�TXH�OD�ÀQFD�GHO�FRVWDW�RQ�ID�PROWV�DQ\V�TXH�KL�
KD�SLVRV�HVWj�TXDOLÀFDGD�G·HTXLSDPHQW�

/D�SULPHUD�UHLYLQGLFDFLy�GHOV�YHwQV�GDYDQW�GHO�%LVEDW�YD�VHU�
TXH�O·HGLÀFL�FRQWLQXHV�HVVHQW�XQ�HTXLSDPHQW��SHUz�OD�VHYD�SHWLFLy�
QR�YD�VHU�HVFROWDGD�L�DUD�OOXLWHQ�SHU�VDOYDU�HO�MDUGt�TXH�HQWUH�
G·DOWUHV�HVSHFLHV�Wp�TXDWUH�SDOPHUHV�FHQWHQjULHV��XQ�DYHW�GH����
PHWUHV��JOLFLQHV��DFjFLHV��QHVSUHUV��OOLPRQHUV��ÀFXV��OLOjV«�3HUz�
OD�,PPRELOLjULD�9ROXPqWULFD�MD�Wp�HO�SHUPtV�SHU�IHU�KL�SLVRV�L�XQ�
DSDUFDPHQW��L�HO�YLVWLSODX�GH�3DUFV�L�-DUGLQV�SHU�FDUUHJDU�VH�HO�
MDUGt�SDJDQW�XQD�FRPSHQVDFLy�GH��������HXURV�

5HLDO�6DQWXDUL�GH�6DQW�-RVHS�GH�OD�0XQWDQ\D
/D�QHJRFLDFLy�DPE�OHV�PRQJHV�HVWj�DWXUDGD�GHV�GH�ID�DQ\V�L�OHV�
SDQFDUWHV�TXH�HV�YHXHQ�GHV�GH�OD�7UDYHVVHUD�GH�'DOW�VyQ�OHV�
PpV�HVJURJXHwGHV�GH�OD�FLXWDW��/·~OWLP�PRYLPHQW�YD�VHU�TXDQ�
O·$MXQWDPHQW�SUHWHQLD�IHU�SDVVDU�XQ�EXV�GH�EDUUL�SHO�PLJ�GH�OD�
ÀQFD��1R�JDLUH�OOXQ\��D�OD�SODoD�/HVVHSV��KL�KD�O·HVFROD�GH�OHV�
&RQFHSFLRQLVWHV��(QFDUD�pV�XQD�LQFzJQLWD�FRP�YD�GHFUpL[HU�OD�ÀQFD�

8Q�FDV�VLPLODU�pV�HO�GH�O·HVFROD�0RQWVHUUDW�GH�9DOOYLGUHUD�L�FDO�
HVWDU�D�O·H[SHFWDWLYD�SHU�YHXUH�TXq�SDVVD�DPE�O·DQWLF�FRQYHQW�GH�OHV�
'DPHV�1HJUHV�GH�OD�7UDYHVVHUD�GH�*UjFLD��TXH�GXUDQW�XQV�DQ\V�YD�
RFXSDU�OD�)LOPRWHFD�

Dues escoles i un 

noviciat a Horta

Les Salesianes 
del carrer 
Sepúlveda

Les Clarisses 
del carrer Sant Elies

Alguns casos 

‘in albis’

(O������OD�IDPtOLD�-XQFDGHOOD�YD�FRPSUDU�OD�FDVD�3XLJYHOO�SHU�
FHGLU�OD�D�OD�FRQJUHJDFLy�GH�PRQJHV�0DULD�5HSDUDGRUD��(UD�XQD�
JUDQ�ÀQFD�GHOLPLWDGD�SHOV�FDUUHUV�0Dy��*DQGX[HU��(PDQFLSDFLy�
L�7RUUHV�L�3XMDOW�DPE�XQ�KRUW�L�XQ�JUDQ�MDUGt��/D�FDVD�WHQLD�
WUHV�SLVRV�DPE�XQ�PLUDGRU�L�XQD�JUDQ�JDOHULD�FREHUWD��(O������
O·DUTXLWHFWH�(QULF�6DJQLHU�9LODYHFFKLD�YD�FRQVWUXLU�XQD�FDSHOOD�
TXH�TXDUDQWD�DQ\V�GHVSUpV�YD�GHFRUDU�L�PREODU�3HUH�3UXQD��
(O������OHV�PRQJHV�HV�YDQ�YHQGUH�OD�ÀQFD�L�HO������MD�V·KL�YDQ�
FRQVWUXLU�WUHV�HGLÀFLV�GH�SLVRV�L�XQD�UHVLGqQFLD�SHU�D�QRLHV��/D�
FDSHOOD�DPE�OHV�SLQWXUHV�YD�TXHGDU�DEDQGRQDGD�GXUDQW�XQV�
DQ\V�ÀQV�TXH�OD�YD�FRPSUDU�O·$MXQWDPHQW�L�OD�YD�FRQYHUWLU�HQ�
O·HVSDL�FXOWXUDO�3HUH�3UXQD��TXH�pV�XQ�FHQWUH�FtYLF�GHO�GLVWULFWH�GH�
6DUULj��$UD�WRWD�O·LOOD�VyQ�SLVRV��OOHYDW�GHO�FHQWUH�3HUH�3UXQD�L�OD�
UHVLGHQFLD�0DWHU�6DOYDWRULV�

El convent de Maria Reparadora

igNAsi R. RENom

(O�FRQYHQW�GH�6DQW�(OLHV�HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�XQD�WULVWHPHQW�IDPRVD�´W[HFDµ
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7 Barcelona viu un 
any al carrer contra 
les retallades

9 El foc d’encenalls 
de la participació 
ciutadanarònicaC

a les municipals del 2011, en 

comparació amb aquelles elec-

cions va millorar als barris po-

pulars (amb excepció de zones 

de Nou Barris) i va empitjorar 

a Pedralbes i Sant Gervasi (on 

va pujar molt el PP). Amb tot, 

les dues victòries absolutes per 

barri del PP van ser a la Vall 

d’Hebron i la Guineueta, men-

tre que l’única d’ICV-EUiA va 

ser a la Clota. ERC no va gua-

nyar a cap barri.

3HUz�pV�PpV�VLJQLÀFDWLX�FRQ-

signar que, per districtes, el PP 

va ser segona força a Nou Bar-

ris, les Corts i Sarrià-Sant Ger-

vasi; que ERC va quedar segona 

a l’Eixample, Gràcia i Sants-

Montjuïc, i que Iniciativa, amb 

un creixement sostingut a tota 

la ciutat, va ser segona força a 

Ciutat Vella i a Sant Martí (amb 

especial bon resultat al Poble-

nou, on viu i milita socialment 

el seu candidat, Joan Herrera). 

En tots els casos, sempre per 

davant d’un PSC que va quedar 

tercer al seu tradicional feu de 

Sant Martí i a Sants; quart a Ciu-

tat Vella; cinquè a l’Eixample, 

Gràcia i les Corts, i sisè a Sarrià.

Proper escenari electoral?

De tot plegat se n’extreu que 

Barcelona, que d’aquí a dos 

anys i mig serà el proper es-

cenari electoral en clau mu-

nicipal -si la complexitat del 

Parlament sorgit del 25-N no 

provoca abans un nou avança-

ment electoral-, torna a ser 

una ciutat oberta. Perquè la 

CiU de l’alcalde Trias no treu 

rendiment ni de l’aposta so-

biranista ni d’una gestió mu-

nicipal en minoria molt grisa 

o invisible. I perquè el dividit 

i desorientat PSC de Jordi i 

Carles Martí, que ja ha dit que 

accelerarà unes primàries per 

trobar un lideratge que aturi la 

seva caiguda, és abordable per 

la resta de forces d’esquerra.

En aquesta línia cal enten-

dre algunes opinions de l’en-

demà del 25-N. L’historiador 

Andreu Mayayo va escriure que 

“el fracàs de CiU no pot amagar 

la patacada del PSC (ull al re-

sultat de la ciutat de Barcelo-

na!)”. El periodista Ernest Alós 

va piular que “el més fort del 

desastre del PSC a BCN (97.000 

davant de 231.000 d’ERC, ICV i 

CUP) és que no hi ha ni una cara 

a qui assenyalar amb el dit”. I 

el politòleg Joan Subirats, un 

dels signants del manifest Més 
enllà del 25-N. Per una radica-
lització de la democràcia, va 

reclamar “solucions complexes 

a problemes complexos”. No és 

descartable, doncs, que sigui a 

Barcelona on s’intenti forjar al-

guna cosa semblant a la Syriza 

grega, el líder de la qual, Alexis 

Tsipras, va omplir les Cotxeres 

de Sants el 22 de novembre.

Complexitat democràtica

D’aquesta complexitat que 

aposta per una radicalització 

democràtica formen part els 

moviments socials com el veï-

nal que, als barris, van guanyar 

la vaga general del 14-N. Dia 

a dia aquests moviments plan-

ten cara a la crisi, a l’atur, als 

desnonaments i a les retallades 

socials, educatives i sanitàries. 

Des del carrer es lluita per re-

cuperar l’hegemonia a la dreta 

neoliberal en una ciutat políti-

cament molt oberta.

Entre escàndols de corrupció 

arreu, la batalla per la radicalit-

zació democràtica no serà fàcil. 

El pas de les Termòpiles que era 

l’entrada a Barcelona per Ciu-

tat Meridiana el van depassar 

fa temps els perses, quan les 

asèptiques lletres “Benvinguts 

a Barcelona” van substituir els 

murals combatius dels anys 80. 

Però a l’indret que ara es coneix 

com Villadesahucio encara que-

den espartans en lluita. I a dins 

de la ciutat, mentre hi ha qui 

vol anar del Palau a Ítaca amb 

iot de luxe des del Port Vell, 

també hi ha qui té memòria i 

sap, llegint Xavier Benguerel 

abans que escoltant Lluís Llach, 

que es pot intentar una altra 

travessia grega, menys èpica 

però més col·lectiva i igualità-

ria: Icària, Icària...

Icària, Icària

Un any i mig després de caure en mans de la dreta, Barcelona torna 
a ser electoralment una ciutat oberta. De fet, més oberta que mai.
I, mentre el carrer esclata en vaga general i contra els desnonaments 
L�OHV�UHWDOODGHV��V·KL�HQWUHYHX�XQ�QRX�FDPS�GH�EDWDOOD�ÀQV�L�WRW 
més complex que el de la Catalunya sorgida de les eleccions del 25-N

mARC ANdREu

A Barcelona, les eleccions del 

25 de novembre les va tor-

nar a guanyar CiU, però amb 

un dels pitjors resultats de la 

dreta nacionalista a la capi-

tal catalana, en consonància 

amb el seu inesperat retrocés 

arreu de Catalunya. Al mateix 

temps, l’esfondrament anunci-

at del PSC, molt més acusat a 

Barcelona que a l’àrea metro-

politana, va propiciar que els 

socialistes fossin superats per 

primer cop en vots a la ciutat 

pel PP i ERC, i gairebé atrapats 

per ICV-EUiA. Finalment, van 

irrompre amb força a la ciutat 

el populisme espanyolista de 

Ciutadans i l’independentisme 

anticapitalista de la CUP.

Participació històrica

Els 805.262 votants de Barcelo-

na van ser clau a l’hora de con-

ÀJXUDU�XQ�3DUODPHQW�UHJLUDW�GH�
dalt a baix pels 3.657.450 cata-

lans que van votar el 25-N (el 

69,5% dels 5.257.960 que podi-

en fer-ho). En concret, a Bar-

celona van votar un 70,9% dels 

1.136.507 electors censats a la 

FLXWDW�� DL[z� VLJQLÀFD� XQD� SDU-
ticipació històrica, que supera 

en 10 punts la registrada a les 

eleccions catalanes del 2010... 

i en 19 punts i 200.000 votants 

més la baixa participació tam-

bé històrica (53%) de les elecci-

ons municipals del 25 de maig 

del 2011, quan CiU i Xavier Tri-

as van arribar a l’alcaldia. Amb 

tot, es manté el diferencial de 

participació entre els districtes 

de classe alta (van votar el 79% 

dels veïns de Sarrià-Sant Gerva-

si i el 74% de les Corts) i els de 

classe obrera (la participació 

a Nou Barris va ser del 64% i a 

Ciutat Vella, del 55%).

El fet és que CiU va guanyar 

les eleccions a Barcelona amb un 

dels seus pitjors resultats a la ca-

pital de Catalunya (235.000 vots, 

el 29,4%). I que el PSC (97.496 

vots, 12,1%) va quedar relegada 

a quarta força (pràcticament 

empatada amb la cinquena) de 

la ciutat que va governar del 

1979 al 2011. A Barcelona van 

superar per primer cop els soci-

alistes tant el PP (118.883 vots, 

14,8%) com ERC (104.564 vots, 

13%) i se li va acostar molt ICV 

(95.676 vots, 11,9%). Ciutadans 

i la CUP -que a les municipals 

del 2011 es van quedar fora de 

l’Ajuntament amb 11.000 vots 

cadascú (un 1,9%, lluny del 5% 

que dóna dret a regidors)-, el 

25-N van aconseguir, respecti-

vament, 65.937 vots (8,2%,) i 

31.640 vots (3,9%). I el vot en 

blanc va caure a la meitat.

Hemorràgia socialista

Analitzats per barris i distric-

tes, els resultats del 25-N posen 

de manifest que el PSC només 

va guanyar a 20 dels 73 barris 

de la divisió administrativa mu-

nicipal: bàsicament a la franja 

del Besòs, al Carmel i a Nou 

Barris. Els 16.904 vots (22%) del 

PSC al seu bastió de Nou Bar-

ULV�VLJQLÀTXHQ��QR�REVWDQW��XQD�
caiguda d’11 punts percentuals 

respecte de les municipals del 

maig del 2011, de 6 punts res-

pecte de les catalanes del 2010 

i de 15 punts respecte de les 

del 2006. L’hemorràgia socialis-

ta sembla imparable cap a ICV-

EUiA i Ciutadans, forces que, a 

l’igual que la CUP, també han 

arreplegat votants abstencio-

nistes i indignats.

CiU, per la seva banda, va 

vèncer a 50 barris i a la resta 

de districtes (amb un màxim 

del 45% a Sarrià-Sant Gervasi, 

on resideix Artur Mas), però 

això no pot amagar que va 

caure arreu entre quatre i deu 

punts respecte a les eleccions 

de fa dos anys, sobretot en be-

QHÀFL�G·(5&��,�TXH�&L8��PDOJUDW�
quedar pràcticament clavada 

al mateix percentatge assolit 

ONo és descartable 

que sigui a Barcelona 

on s’intenti forjar 

alguna cosa semblant 

a la Syriza grega

m.A.

Les samarretes grogues es van fer sentir durant la vaga general

En números rodons, respecte als comicis 

catalans del 2010, CiU es va deixar a la capital 

la cinquena part dels 100.000 vots perduts 

arreu de Catalunya (la resta de la sagnia 

va ser als barris metropolitans). I el PSC 

va perdre a la ciutat 29.000 vots, més de la 

meitat dels 52.000 sufragis evaporats a tot el 

país. Per la seva banda, ERC va fer caixa a 

Barcelona amb 60.000 vots més que el 2010 

(més d’una quarta part dels 280.000 vots que 

va pujar arreu de Catalunya). També respecte 

al 2010, ICV-EUiA va sumar 30.000 vots 

més a la ciutat; el PP, 18.000, i Ciutadans, 

35.000. En els tres casos representen, 

aproximadament, la cinquena part de l’ascens 

de les tres forces al conjunt de Catalunya. La 

CUP, malgrat treure a Barcelona un resultat 

superior a la seva mitjana catalana (amb 

puntes del 6% a Ciutat Vella i Gràcia, on viu 

i milita socialment el seu candidat, David 

Fernández), no passa el tall del 5% necessari 

per entrar a l’Ajuntament. Tot el contrari que 

Ciutadans, que combina bons resultats a zones 

riques com Sarrià, Pedralbes, les Corts i la 

nova Diagonal Mar i a zones populars de Nou 

Barris, la Verneda i Vall d’Hebron.

Qui perd i qui guanya vots a Barcelona



CARRER126 desembre 2012 PUBLICITAT 6



CARRER126 desembre 2012 CRÒNICA 7

luIs CAldEIRo

2012 no pudo comenzar peor. El 
10 de febrero, el Gobierno central 
promulgaba el Real Decreto-Ley 
3/2012, de “medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral”. 
No era la primera reforma laboral 
de este país, pero se diferenciaba 
de las anteriores en que desmon-
taba las reglas del juego vigente 
hasta entonces entre patronos y 
obreros: el empresario podía, en 
determinadas circunstancias, mo-
GLÀFDU� XQLODWHUDOPHQWH� ODV� FRQGL-
ciones de trabajo (salario, horario, 
etc.), así como descolgarse del 
convenio del sector. También aba-
rataba (aún más) el despido. Y ya 
no hacía falta pedir autorización 
administrativa para realizar un 
ERE; hasta la propia Administra-
ción podía llevar a cabo sus propios 
ERE. Todo un aldabonazo.

La respuesta no se hizo esperar. 
El 29 de marzo tuvo lugar la pri-
mera huelga general del 2012, que, 
según informaba El País, “fue ma-
siva en la industria del área metro-
politana y el transporte, y tuvo más 
incidencia que en otras ocasiones 
en el sector público, la educación 
y el comercio”. Las cifras del se-
guimiento, como siempre, fueron 
dispares: 82% según los sindicatos 
y 20% según la patronal, dato que 
fue dado por bueno por la Genera-
litat. Y la manifestación, según el 
mismo rotativo, reunió a 273.000 
personas, aunque los convocantes 
la cifraron en 800.000.

Pero si algo distinguió a este 
paro general fue la criminalización 
de la protesta, ejecutada con saña 
por el conseller de Interior, Felip 
Puig: Laura Gómez, secretaria de 
Organización de CGT de Barcelona, 
fue encarcelada durante 23 días 
sólo por participar en la quema de 
una caja de cartón frente a la Bol-
sa. Y tres estudiantes acusados de 
´FRUWDU� HO� WUiÀFR�� FUX]DU� FRQWHQH-
dores y atentar contra la autoridad” 
(cargos que ellos niegan) hubieron 
de permanecer nada menos que 37 
días entre rejas. Ninguno de ellos 
poseía antecedentes penales ni su-
ponía peligro público alguno. Pero 
VXIULHURQ�SULVLyQ�VLQ�ÀDQ]D�

Vuelve el 15-M

El 1 de mayo fue sencillamente 
multitudinario, como hace años no 
se veía. Y poco después, el día 12, 
resurgía el movimiento de los In-
dignados del 15-M. Esta vez la con-
signa no era acampar, pero se pro-
dujeron manifestaciones masivas 
en más de 80 ciudades, sobre todo 
en Madrid y Barcelona. En nuestra 
ciudad, los Mossos d’Esquadra ci-
fraron en 45.000 las personas que 
se echaron a la calle. El ministerio 
del Interior rebajó esa estimación 
a 22.000, y Carrer, en su número 
de mayo, llegó a hablar de “cerca 
de 150.000”. En todo caso, estaba 
FODUR�TXH�HO�PRYLPLHQWR�QR�HUD�ÁRU�

de un día y que, tras un año, seguía 
vivito y coleando.

Otoño caliente

Tras la agitada primavera, llegó el 
verano. Y quizá para que pasara 
inadvertido, se promulgó en pleno 
julio un nuevo Real Decreto-Ley, el 
20/2012. Un nuevo mazazo para 
las clases trabajadoras y sin duda 
el peor recorte de la etapa demo-
crática: 65.000 millones de euros. 
El decreto no sólo eliminaba de un 
plumazo la paga extra de navidad 
y casi todos los días de permiso de 
los funcionarios, sino que también 
imponía un aumento generalizado 
del IVA, en algunos casos de hasta 
trece puntos (del 8 al 21%). Extra-
ña actitud en un Gobierno que en 
el pasado había jurado y perjurado 
que “jamás” subiría este impuesto.

Nada más publicarse el decreto, 
el país se sumió en una ola de estu-
por, depresión e indignación. Pocos 
días después, el 19 de julio, tenía 
lugar en Barcelona una multitudina-

ria manifestación de 400.000 per-
sonas (40.000 según la Guardia Ur-
bana), que recorrió la Via Laietana 
hasta la Delegación del Gobierno.

Todo parecía conducir a lo que 
en España ya es una tradición: el 
llamado “otoño caliente”. Y el pri-
mer chispazo otoñal saltó el 11 de 
septiembre, fecha de la Diada. Se 
intuía que la crisis había exacerba-
do antiguos agravios -el recorte del 
nuevo Estatut, por ejemplo- pero 
las expectativas superaron a la rea-
lidad: otra enorme manifestación 
-esta vez de 600.000 a 1.500.000 
personas, según la fuente-, de signo 
claramente independentista, colap-

só el centro de la ciudad. La Estela-
da fue la protagonista absoluta.

Y en éstas llegó la primera gran 
huelga del otoño, el 31 de octubre, 
convocada por los sindicatos anar-
quistas (CGT y CNT) y circunscrita 
al ámbito de Cataluña. Un paro ge-
neral que tuvo un alcance limitado 
pero que se hizo sentir en el trans-
porte, donde la CGT tiene una fuer-
te presencia en el Metro de Barce-
lona. Se produjeron incidentes de 
tono menor, protagonizados por pi-
quetes encapuchados y de los que 
CGT se apresuró a desvincularse.

La segunda huelga

Pese a la gravedad de la situación, 
tuvieron que pasar nada menos 
que cuatro meses desde el decreto 
para que los sindicatos CCOO, UGT 
y USO convocaran huelga general 
para el 14 de noviembre, convo-
catoria a la que luego se sumaron 
CGT y CNT. Una tardanza que los 
SULPHURV� MXVWLÀFDURQ� SRU� OD� QHFH-
sidad de hacer coincidir la movili-
zación con acciones similares en el 
resto de Europa (huelga general en 
Portugal, paros y manifestaciones 
en Francia e Italia) y con el debate 
de las enmiendas al Presupuesto en 
el Congreso de los Diputados.

El día 15, un sonoro titular abría 
a toda plana El Periódico de Cata-
lunya: “Muy general”. Otros rota-
tivos, en cambio, aun admitiendo 
el notable alcance de la huelga, 

coincidieron en señalar que “no 
fue masiva”. Los convocantes ci-
fraron en un 76% el seguimiento, 
pero hubo más consenso en que 
fueron las manifestaciones las que 
registraron una mayor fuerza: Bar-

celona vivió dos movilizaciones, la 
integrada por CCOO, UGT y USO, 
apoyados por la Favb y la Confa-
vb; y la alternativa, formada por 
CGT, CNT y diversos colectivos, 
como la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH), Comisiones 
Laborales del 15-M y Asambleas de 
Barrios. La Guardia Urbana dio la 
cifra de 110.000 manifestantes, 
mientras que los convocantes ha-
blaron de un millón.

Esta vez la represión arrojó un 
saldo de un niño de 13 años con la 
cabeza abierta por los Antidisturbios 
en Tarragona -cuatro puntos de su-
tura- y una mujer que perdió un ojo 
en Barcelona, supuestamente por el 
impacto de una bala de goma.

También hubo claroscuros sindi-
cales. La central mayoritaria en la 
Función Pública (CSIF), represen-
tante, por tanto, de uno de los co-
lectivos más castigados por el de-
creto, rehusó adherirse a la huelga 
por considerarla “claramente polí-
tica”, coincidiendo así con el icono 
de la derecha más radical, Esperan-
za Aguirre. Y los sindicatos CCOO y 
UGT siguieron exigiendo, como rei-
vindicación principal del paro, un 
referéndum sobre la conveniencia 
(o no) de los recortes. Y ello pese 
al repudio generalizado hacia estas 
medidas -ampliamente expresado 
en las calles del país- y a sabiendas 
de que la consulta ni siquiera sería 
vinculante. Incompresible.

2012, el año del ‘shock’
La ciudadanía se echa a la calle 
contra las nuevas leyes que 
destruyen derechos laborales 
y los recortes sociales que hacen 
peligrar el pacto social

IgNAsI R. RENom

La manifestación de la huelga general del 14 de noviembre fue masiva en Barcelona

OBaile de cifras a parte, 
las protestas han 
tomado la calle, cada 
vez más criminalizadas 
desde el Gobierno 

El 17 de noviembre de 2011 

-solo tres días antes de que el PP 

ganase por amplia mayoría las 

últimas elecciones generales-, 

Mariano Rajoy Brey, candidato 

popular, posaba para el diario 

El País en una entrevista 

exhaustiva, que llevaba por título 

una de las frases del personaje: 

“Mi prioridad son las pensiones. 

A partir de ahí, habrá que 

recortar en todo”.

La frase, desgraciadamente, 

resultó ser cierta, aunque se 

quedó corta. Porque a principios 

de diciembre de este año Rajoy 

-faltando una vez más a su 

palabra, como cuando dijo que 

“jamás” subiría el IVA- también 

tocaba las pensiones: los 8,3 

millones de pensionistas no 

verían compensadas sus pagas 

por la desviación del IPC en 

2012 -el 1’9%-. En la práctica, 

una bajada de las pensiones.

Pensiones 
intocables?

Vivienda, sanidad y educación: caen los tres pilares
Corren malos tiempos para los tres 

pilares del Estado del Bienestar 

(vivienda, salud y educación). A los 

recortes presupuestarios en sanidad 

se añadió el polémico pago de un euro 

por receta, que provocó un auténtico 

llamamiento a la insumisión, de 

desigual seguimiento. El 30 de junio, 

diversas asociaciones de usuarios 

organizaron una cadena humana en 

el Hospital de la Vall d’Hebron en 

defensa de la Sanidad y los hospitales 

públicos. Y poco después, el 28 de 

julio, la Plataforma pel Dret a la Salut 

convocaba una manifestación contra 

los recortes y el euro por receta.

La política educativa, por su parte, 

provocó una multitudinaria respuesta 

el 29 de febrero, cuando más de 60.000 

profesores y estudiantes marcharon en 

25 ciudades contra los recortes en la 

enseñanza pública. Mayo fue un mes 

trufado de protestas en el mismo sentido 

y el 27 de octubre miles de personas 

se manifestaron por idéntico motivo, 

convocadas por el “Marco Unitario de la 

Comunidad Educativa” (integrado por 

estudiantes, AMPAS y sindicatos).

Capítulo aparte merece el tema de 

la vivienda, es decir, de los desahucios. 

Porque aquí ya hablamos de muertos, 

en concreto de suicidios provocados 

por la desesperación ante los desalojos, 

como el protagonizado en noviembre 

por la exconcejal socialista Amaya 

Egaña, en Barakaldo (Vizcaya). La 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH) viene realizando durante el año 

una inapreciable labor consistente en 

asesorar a los afectados así como impedir 

su desalojo, en estrecha colaboración con 

el movimiento 15-M. El 25 de octubre 

la PAH convocó una concentración 

de hipotecados en la sede central de 

Catalunya Caixa.
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Barcelona té un govern 
que no estima la bici

mARC FoNt

La presència de bicicletes cir-
culant pels carrers de Barcelona 
ja fa temps que ha deixat de ser 
un fet estrany. Si fa sis anys a la 
ciutat s’hi feien tot just 47.000 
desplaçaments diaris en bici, ac-
tualment la xifra s’eleva a gairebé 
120.000, segons dades de l’Ajun-
tament. Malgrat aquest increment 
exponencial, assolit en gran part 
gràcies a l’aparició del Bicing, i 
al seguit de millores assolides des 
de la dècada dels 80, diversos col-
lectius denuncien que Barcelona 
encara no és, ni de bon tros, una 
ciutat prou amable per a l’ús de la 
bici i encara està molt lluny de la 
seva potenciació com a transport 

en detriment dels vehicles privats 
a motor. Un clar exemple de la 
poca voluntat del govern municipal 
per afavorir-la, és la seva intenció 
d’encarir a més del doble del preu 
actual l’abonament del Bicing, de 
moment ajornada per la manca de 
suport al ple consistorial.

“Barcelona té tots els ingredi-
ents, com ara un bon clima i una 
RURJUDÀD� LGHDO�� SHU� FRQYHUWLU�VH�
en una ciutat ideal per a l’ús de la 
ELFLµ��DÀUPD�5LFDUG�5LRO��SUHVLGHQW�

de l’associació per a la Promoció 
del Transport Públic (PTP). A l’hora 
de la veritat, però, la seva utilitza-
ció encara és molt menor a la del 
cotxe, per exemple, i això és, en 
part, perquè no se’n facilita prou 
la presència al carrer. En opinió 
d’Albert Garcia, portaveu d’Amics 
de la Bici, “l’Ajuntament de Barce-
lona té un problema amb la bicicle-
ta i està estudiant com aconseguir 
que n’hi hagi menys als carrers, tot 
i que és una gran solució als pro-
blemes de mobilitat de la ciutat”. 
En aquest sentit, Riol apunta que 
el cap i casal té un “problema molt 
JUHX�GH�FRQWDPLQDFLyµ��ÀQV�DO�SXQW�
que segons un estudi del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambien-
tal (CREAL) s’hi produeixen 3.500 
morts prematures a l’any per culpa 
de la pol·lució atmosfèrica.

El Bicing més car d’Europa?

La relació entre la bicicleta i Bar-
celona va tornar al primer pla de 
l’actualitat mediàtica el 10 d’octu-
bre, arran de l’anunci del govern 
de la ciutat, encapçalat pel con-
vergent Xavier Trias, d’incremen-
WDU� OD� WDULID� DQXDO� GHO� %LFLQJ� ÀQV�
als 97,5 euros, cosa que suposaria 
un 116% més que el preu actual (45 
euros). Sònia Recasens, tinent d’al-
FDOGH� G·(FRQRPLD�� YD� MXVWLÀFDU� OD�
mesura -que es compensaria amb 
una quota de 42 euros per als que 
facin menys de 50 viatges a l’any- 
amb l’argument que el servei, que 
compta amb 120.000 abonats, 
JHQHUDYD� XQ� GqÀFLW� GH� ���PLOLRQV�
d’euros cada curs. L’alcalde Trias 
va afegir que l’usuari només paga 
el 25% del servei, en comparació 

amb el 40% que abona qui utilit-
za el Metro. De moment, però, 
l’augment tarifari no s’ha aprovat 
i davant les crítiques de l’oposició 
i dels usuaris, l’equip de govern as-
segura que està obert a pactar la 
tarifa, sense fer marxa enrere en la 
seva voluntat d’encarir-la.

Diverses entitats, entre les que 
hi ha la Favb, la PTP, CCOO o UGT, 
van denunciar que si el Bicing pas-
sa a costar 97,5 euros Barcelona 
tindrà el servei d’aquest tipus més 
car d’Europa -ara mateix ja ho és 
de l’Estat espanyol, per damunt de 
Sevilla, Saragossa o València-. Una 
tarifa d’aquest nivell provocaria 
que nombrosos usuaris es donessin 
de baixa, com ara Germán de Dios, 
que explica a Carrer que “buscaria 
una altra alternativa per moure’m. 
Una pujada mínima té sentit, però 
no d’aquest nivell”. En Joan, un 
valencià resident a Barcelona, 
també es mostra crític amb el 
possible increment, però assegura 
que continuaria utilitzant el servei 
“perquè és molt còmode”. En tot 
cas, ambdós en fan una valoració 
positiva, però critiquen l’estat 
GHÀFLHQW� GH� QRPEURVHV� ELFLFOHWHV�
i el fet que a determinades ho-

res i en estacions concretes sigui 
impossible trobar-ne una. Joan 
Valls, president del Bicicleta Club 
de Catalunya (BACC), lamenta que 
el Bicing pateixi “els estralls de la 
resta del transport públic, però 
no se li apliquin els avantatges 
que tenen aquests mateixos trans-
ports”, en referència a la nul·la 
integració del servei a la xarxa de 
transport públic i al fet que se li 
apliqui el mateix IVA que al de les 
empreses de lloguer de bicicletes. 
La indignació entre els usuaris 
també va provocar el naixement 
de la plataforma #SalvemelBicing, 
que va reunir més de 200 persones 
en una concentració a la plaça de 
Sant Jaume.

Seguretat del ciclista

Barcelona compta actualment amb 
una xarxa de més de 180 quilòme-
tres de carril bici, però existeixen 
nombroses discontinuïtats (32, 
segons una auditoria encarrega-
da pel consistori) i diversos punts 
negres, amb cruïlles que acumulen 
diversos accidents cada any. Albert 
Garcia (Amics de la Bici) considera 
que els carrils bici “s’utilitzen ma-
lament en la majoria de les ocasi-

ons”, perquè creu que només cal 
fer-ne quan “no es pot garantir la 
seguretat dels ciclistes”. Garcia 
aposta, per exemple, perquè a les 
zones 30 es limiti efectivament la 
velocitat dels cotxes, de manera 
que els carrils bici siguin prescin-
dibles. En aquest sentit, Joan Valls 
(BACC) lamenta que “molt poques 
vegades s’ha facilitat la presència 
de la bici apartant els cotxes de 

l’espai”, però conclou que malgrat 
tot Barcelona és, ara mateix, una 
ciutat “raonablement preparada” 
per a l’ús de la bicicleta. Ricard 
Riol (PTP) conclou que “cal millo-
rar la seguretat del ciclista”, per-
què la bici “està cridada a ser un 
vehicle d’utilització massiva a la 
ciutat”. Només cal que l’Ajunta-
ment no ho impedeixi.

La intenció del govern de CiU de disparar la 
tarifa del Bicing posa de manifest que els gestors 
municipals no aposten per aquest vehicle com 
a alternativa massiva al cotxe, malgrat que el 
seu ús s’ha multiplicat els darrers anys. Els 
experts veuen la ciutat ideal per a la bici i la 
defensen perquè contribuiria a reduir l’enorme 
contaminació atmosfèrica de la capital

dANI CodINA

El govern de la ciutat vol incrementar la tarifa del Bicing en un 116%

La nova ordenança municipal que regula la 

circulació de la bici estableix que els ciclistes 

tindran prohibit desplaçar-se per les voreres, 

amb l’excepció d’uns quants casos clarament 

senyalitzats. L’ordenança, que entrarà en 

vigor l’1 de gener de 2013, ha estat fortament 

criticada pels col·lectius que fan servir 

DTXHVW�YHKLFOH��'HV�GHO�FRQVLVWRUL�HV�MXVWLÀFD�
SHU�O·LQFUHPHQW�GHOV�FRQÁLFWHV�HQWUH�YLDQDQWV�
L�FLFOLVWHV��ÀQV�DO�SXQW�TXH�HOV�DFFLGHQWV�D�OHV�
voreres han augmentat un 264% el darrer 

any, segons dades municipals. Albert Garcia 

(Amics de la Bici) denuncia el nul diàleg 

que l’Ajuntament ha tingut amb la seva 

entitat per tirar endavant una ordenança 

que, segons ell, criminalitza els ciclistes, i 

aposta perquè es pugui permetre l’ús de la 

bici en més voreres, afegint que en països 

del nord d’Europa existeix una discriminació 

positiva envers aquest vehicle que no trobem 

aquí. Joan Valls lamenta que “al ciutadà 

que va amb bici se li carreguin els problemes 

del trànsit” i també veu amb mals ulls 

l’ordenança.

Una nova ordenança polèmica

OEl servei municipal de 
Bicing no està integrat 
a la xarxa de transport 
públic i se li aplica l’IVA 
d’una empresa

ODefensors de la bici 
i experts en mobilitat 
asseguren que aquest 
vehicle està cridat a ser 
utilitzat massivament
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El foc d’encenalls de la 
participació ciutadana

AlbERt ollés

Una de les grans demandes del 
moviment del 15-M és fomentar 
la participació real de la ciutada-
nia en la presa de decisions. Votar 
quan toca i restar submís davant el 
que pacten governs i parlaments, 
s’ha evidenciat com una forma 
molt limitada d’exercir la demo-
cràcia. I un terreny abonat per a 
l’autoritarisme, que en el cas espa-
nyol és un virus hereditari després 
de segles de monarquies absolutis-
tes i dictadures.

Barcelona va voler ser capda-
vantera en el desenvolupament de 
la participació després de la llarga 
etapa de foscor del franquisme. 
Però el procés viscut ha seguit una 
OtQLD� GHVFHQGHQW�� ÀQV� DUULEDU� D� OD�
frase amb la qual l’ara alcalde, 
Xavier Trias (CiU), va sentenciar 
el passat octubre l’opció de deci-

dir en referèndum la creació d’una 
marina de luxe al Port Vell: “Les 
consultes tenen sentit quan no saps 
què fer. Quan ho tens decidit, no”. 
“Han de ser per temes de barri, 
com el futur d’un carrer”, va dir 
Trias, en una interpretació per-
versa de la normativa municipal, 
que consagra que l’ajuntament 
pot fer referèndums “per iniciativa 
pròpia, a proposta del Consell de 
Ciutat o per iniciativa ciutadana”. I 
ÀQV�L�WRW��HQ�FRQWUD�GHO�VHX�SURJUD-
ma electoral, on prometia instau-
rar la consulta “com a mecanisme 
per conèixer l’opinió del ciutadà 
respecte dels grans temes (…). Els 
veïns podran establir prioritats grà-
cies al seu vot”.

7ULDV��TXH�ÀQV�L�WRW�YD�SURPHWUH�
consultes concretes com la de la 
reforma del Parc Central del Po-
blenou o una per decidir els equi-
paments al solar de l’Eixample 
que deixarà lliure la presó de la 
Model, llença ara un míssil contra 
el principi bàsic de la sobirania 
del poble. I contra el dret a deci-
dir que l’alcalde i CiU sí defensen 
quan parlen de la independència 
de Catalunya.

Descentralització i participació

Lluny queda el curt però intens 
renaixement llibertari amb el qual 
%DUFHORQD�YD�FHOHEUDU�D�ÀQDOV�GHOV�
anys 70 el retorn de la democrà-
cia. Un moment on polítics i asso-
ciacions de veïns que havien lluitat 
plegats contra el franquisme van 
pactar prioritzar la participació 
ciutadana. A Barcelona es va lligar 
aquest procés amb el de la descen-
tralització de la gestió municipal, 
mitjançant la divisió en districtes. 
Però la concreció del pla va trigar 
més del previst, com recorden diri-
gents veïnals de l’època. El primer 
mandat democràtic (1979-1983) va 
aprovar un reglament provisional 
dels Consells Municipals de Distric-
te, que es va dotar de continguts 
HO�TXDGULHQQL�VHJ�HQW��,�QR�IRX�ÀQV�
al 1986 que es van aprovar les Nor-
mes Reguladores de l’Organització 
dels Districtes i de la Participació 
Ciutadana.

El reglament, ideat sota el bi-
nomi Pasqual Maragall (PSC)-Jordi 
Borja (PSUC), instituí el referèn-
dum i la consulta (Títol V). Es con-
templava “el dret de tot ciutadà 
censat a ésser consultat” i el dret 
que l’ajuntament i els veïns “acor-
din la celebració d’un referèndum” 
en el marc de les audiències públi-
ques, la iniciativa ciutadana o la 
petició col·lectiva, que també es 
reglamentaven. L’únic límit era no 
fer més de tres consultes l’any i 
que aquestes no podien versar so-
EUH�OHV�ÀQDQFHV�PXQLFLSDOV�

El marc normatiu semblava pro-

pici, però no es va convocar cap 
votació. L’arribada de Joan Clos 
(PSC) a l’alcaldia va suposar un re-
trocés sota la nova dinàmica de re-
gular cada cop més la vida a la ciu-
tat. Tres anys abans de l’ordenança 
cívica que multa els indigents i les 
prostitutes per ocupar l’espai pú-

blic, l’ajuntament va aprovar, el 
2002, una nova Normativa Regula-
dora de la Participació Ciutadana, 
que encara és vigent.

Adéu als referèndums

Del redactat de l’article de les 
consultes, el 28, va desaparèixer el 
sinònim “referèndum”, que ja era 
políticament incorrecte després 
que el Govern central s’hagués 
apropiat l’autorització de plebis-
cits d’aquest tipus com una “com-
petència exclusiva”.

Es va mantenir, però, la possi-
bilitat de fer sufragis per inicia-
tiva dels veïns, tot i que amb un 
llarg seguit de condicionants que 
KR�GLÀFXOWHQ��3ULPHU�V·KD�GH�´UHX-

nir un 1% de signatures en l’àmbit 
on es pretengui celebrar la con-
sulta”. Després ha de ser “apro-
vada pel Consell Municipal o de 
Districte per una majoria de dues 
terceres parts, que serà també 
responsable de determinar el re-
dactat de la pregunta i el territori  
on es realitzarà”. A més, en cas 
de consultes sobre “grans projec-
tes que puguin afectar més d’un 
districte, serà el Consell Plenari 
qui determinarà l’univers que es 
consultarà”. Com a colofó, el re-
sultat de l’elecció “serà pres en 
consideració sempre que la parti-
cipació sigui com a mínim del 50% 
del padró”.

Tal i com el govern municipal 
d’esquerres s’allunyava dels ciu-
tadans, més esforços esmerçava 
en fer semblar el contrari. Es va 
crear una regidoria de participa-
ció i quan Jordi Hereu (PSC) fou 
escollit alcalde va engegar una 
operació per terra, mar i aire per 
recuperar la connexió amb els 
veïns, mitjançant una campanya 
ciutadana inèdita, tot i que amb 
poca participació i incidència 
real, per aprovar el Pla d’Actu-
ació Municipal (PAM) del mandat 
2007-2011. El colofó fou la consul-
ta sobre el futur de la Diagonal, 
l’única que ha fet l’ajuntament 
en 33 anys. El resultat no fou 
gaire esperançador, ja que hi van 
participar un 12,2% dels censats 

(172.161) i l’ús electoralista que 
en va fer l’oposició la va convertir 
en un plebiscit avançat sobre el 
futur d’Hereu. Només un 20% dels 
participants va escollir entre un 
dels dos plans de reforma propo-
sats, rambla o bulevard, i el 80% 
restant va votar no fer-hi res, de-

sautoritzant l’alcalde.
El resultat va obrir una crisi de 

govern amb dimissió inclosa del 
primer tinent d’alcalde, Carles 
Martí, i als despatxos va quedar 
la sensació -impròpia d’un país 
amb cultura democràtica- que les 
consultes ciutadanes “les carrega 
el diable”, com deien els socia-
listes. No és d’estranyar, doncs, 
TXH� 7ULDV� MXVWLÀTXpV� HO� VHX� UH-
buig a fer un referèndum sobre 
la privatització d’un espai públic 
com el Port Vell dient que “hi ha 
gent que voldria que la féssim per 
matxucar-nos”. Fer servir la de-
mocràcia contra la democràcia, 
una prova més de com s’han dis-
tanciat els polítics i el poble.

El passat 6 de novembre i coincidint amb les 
eleccions presidencials, als EUA es van fer 178 
referèndums estatals sobre lleis com les bodes 
gais o el consum de marihuana. En 33 anys, 
Barcelona només n’ha fet un i l’alcalde acaba 
de vetar el que demanava l’oposició per a la 
reforma del Port Vell. Democràcia real?

OL’alcalde Trias nega 
a Barcelona un dret 
a decidir que sí que 
defensa quan es parla 
d’indepèndencia

jomA

El dibuixant Joma veia d’aquesta manera la consulta de la Diagonal al número 110 de Carrer, el 2009

OEl referèndum de la 
Diagonal va deixar 
la sensació que les 
consultes ciutadanes 
“les carrega el diable”

OEl marc normatiu 
amb què es va dotar 
la ciutat semblava 
propici, però no s’hi va 
apostar políticament
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mERItxEll m. PAuNé

El primer dia de campanya elec-
toral, el maig de 2001, Xavier 
Trias va triar Ciutat Meridiana per 
anunciar a bombo i plateret que 
reindustrialitzaria Barcelona amb 
tecnologia del segle XXI, gràcies a 
una col·laboració amb el prestigiós 
Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT). El barri amb més des-
nonaments de la ciutat estrenaria 
HO�QRX�)DE/DE��XQ�VRÀVWLFDW�FHQWUH�
d’innovació establert al 22@. En 
una columna d’opinió, l’ara regi-
dor d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, 
acusava aquells dies a l’anterior 
govern socialista de no pensar mai 
en barris com aquest “quan una 
universitat nord-americana es vol 
instal·lar a Barcelona”.

Aventura descafeïnada

Un any i mig més tard, l’aventura 
del FabLab -acrònim de “Labo-
ratori de fabricació”- comença a 
concretar-se, tot i que notable-
ment descafeïnada. En primer 
lloc, no es pot pas dir que el MIT 
s’instal·li a la ciutat, ni poc ni 
gens: ni hi enviarà professors, ni 
WHFQRORJLD�� QL� PROW� PHQ\V� ÀQDQ-
çarà el projecte. Que ningú somiï 
en cursar un màster del MIT a Ciu-
tat Meridiana. El Centre de Bits i 
Àtoms del MIT va auspiciar el 2001 
una xarxa de laboratoris externs 
L�DXWRVXÀFLHQWV��D�TXL�VLPSOHPHQW�
recomana comprar un conjunt de 
maquinària (fresadores, tallado-
res o impressores 3D de resina o 
escaiola) perquè tots tinguin la 
mateixa i sigui més fàcil compartir 
avenços. També els permet con-
nectar-se per videoconferència a 
sessions magistrals, denominades 
Fab Lab Academy, a proposta del 
laboratori del Poblenou.

En segon lloc, Nou Barris no 
estarà al mateix nivell que els 
FabLabs d’Amsterdam, Boston o 
Cape Town. Perquè no serà un Fa-
bLab, sinó un Ateneu de Fabrica-
ció, és a dir, una rèplica feta per 
l’Ajuntament, dins d’una subxar-
xa només barcelonina. Obrirà a 
ÀQDOV� GH� ����� HQ� GXHV� SODQWHV�
del centre d’educació especial 
Sant Joan de la Creu (avinguda 
Rasos de Peguera, 232-240), do-
tat amb quatre de les màquines 
suggerides pel MIT. La seu del 
Poblenou sí que romandrà com a 
FabLab, dins la xarxa internacio-
nal que inclou més de 100 centres 
de 35 països. L’impulsa l’Institut 
d’Arquitectura Avançada de Ca-
talunya (IAAC), el think tank de 
Vicent Guallart, actual arquitecte 
en cap municipal. En aquest Fa-
bLab hi treballen una desena de 
persones, gairebé tots joves pro-
cedents d’arreu del món, que as-
sessoren els responsables munici-
pals i codissenyen els Ateneus de 
Fabricació. De fet, ja han format 

les dues persones que dirigiran 
aquests centres, escollides amb 
beca entre la població dels bar-
ris de les Corts i Ciutat Meridiana 
-Torre Baró.

Perquè, per cert, el de Ciutat 
Meridiana no serà l’únic Ateneu! 
D’inici n’hi haurà dos, tot i que 
se’n crearien més si tenen èxit. El 
de les Corts serà el més gran i mul-
tidisciplinar. Estarà dins l’antiga 
fàbrica Benet i Campabadal (car-
rer Comtes de Bell-lloc, 192-200) 

i preveu obrir el primer trimestre 
de 2013. Compartirà espai i activi-
tats amb la biblioteca central del 
districte i un centre cívic, ocupant 
en total 4.000 metres quadrats. 
Teixirà aliances amb la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, l’as-
sociació Esclat i dos centres de 
Formació Professional, a més de 
col·laboracions esporàdiques amb 
clíniques i empreses properes. El 
de Nou Barris tindrà 562 metres 
TXDGUDWV�L�HQFDUD�HVWj�SRF�GHÀQLW��
Només s’ha anunciat que serà “un 
centre d’investigació, educació 
(segurament FP) i producció a peti-
ta escala”, amb activitats “relaci-

onades amb la població del barri i 
les seves necessitats”.

La idea dels FabLabs -i per ex-
tensió dels Ateneus– és utilitzar la 
tecnologia digital per resoldre les 
QHFHVVLWDWV� HVSHFtÀTXHV� GH� FDGD�
entorn, no catapultar els barris 
deprimits a “nous Pedralbes” del 
segle XXI, com va proclamar Vives 
quan va assumir la tinència d’al-
caldia. Per tant, cadascun oferirà 
una programació adaptada a la 
realitat del barri: més capacitació 
laboral o més investigació pun-
tera, vocació social o més aviat 
empresarial, dinàmiques més au-
togestionades o menys...

Què són i què fan?

Els Ateneus de Fabricació haurien 
de ser, al cap dels anys, una mena 
de biblioteques de la tecnologia. 
Un lloc on anar a usar una màquina 
puntera, que difícilment tindrem a 
casa però que la majoria de ciuta-
dans sabrem utilitzar. Podrem fa-
EULFDU�QRV�KL�GHV�G·XQD�FDGLUD��ÀQV�
a una joguina o unes sabates. Com 
ha passat amb portàtils i mòbils, 
s’espera que aquesta tecnologia 
baixarà de preu, però avui per avui 
és molt cara. Això fa que la major 
part de la inversió per als Ateneus 
prevista als pressupostos de 2013 
-sense aprovar per falta de suport 
dels grups de l’oposició- es dediqui 
a comprar maquinària: 1.500.000 
euros. Acabar l’adequació de l’Ate-
neu de Ciutat Meridiana en costarà 
250.000, una sisena part.

A curt termini, es dedicaran 

sobretot a divulgar com funcionen 
les màquines i permetre’n l’ús 
a qui ho sol·liciti o cursi allà un 
itinerari formatiu. L’Ajuntament 
de Barcelona es nega a avançar 
informació més concreta: “Està 
en fase inicial i l’Ajuntament no 
explicarà res més, quan ho sapi-
guem ho explicarem nosaltres”, 
UHVSRQHQ� VHFDPHQW� D� O·RÀFLQD�
de premsa. En canvi, el jove di-
rector del FabLab del Poblenou, 
Tomás Díez (Caracas, 1982), està 

més obert a parlar de la utilitat 
del projecte per als veïns i per a 
Barcelona. “Fabricar 1.000 coses 
idèntiques a la Xina per després 
enviar-les al món és absurd amb 
la tecnologia que ja existeix. És 
propi de Ford i de la Bauhaus, és 
de fa un segle!”, exclama. Aspi-
ra a que “mil objectes diferents 
puguin fabricar-se in situ amb una 
única màquina i disseny persona-
litzat”, de forma que “productor, 
dissenyador i consumidor puguin 
ser la mateixa persona”. “Vivim la 
tercera revolució industrial: com 
revertir la deslocalització i la pro-
ducció en sèrie”, vaticina.

Ciutat Meridiana no 
serà Massachussets
(ni el Pedralbes del segle XXI)
Els Ateneus de Fabricació de Ciutat Meridiana i les Corts 
no dependran del Massachussets Institute of Technology (MIT) 
i la major part del seu pressupost s’usarà per comprar maquinària

joAN moREjóN

El FabLab del Poblenou, centre d’innovació situat al 22@

OTrias es va desplaçar 
a Ciutat Meridiana 
el primer dia de 
campanya electoral per 
anunciar el projecte 

En 5
paraules

Manifestació il·legal
El 25 de novembre se celebra 
a la nostra ciutat de fa anys 
una concentració amb motiu 
del dia internacional contra 
la violència de gènere. Però 
aquest any va ser declarada 
il·legal per la junta electoral 
per coincidir amb les eleccions 
al Parlament de Catalunya. 
Malgrat la prohibició, centenars 
de persones, la majoria dones, 
es van manifestar a la plaça 
de Sant Jaume per denunciar 
aquesta greu xacra social.

Nous menjadors socials
L’Ajuntament ha posat en marxa 
tres nous menjadors socials 
als districtes de l’Eixample, 
les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. 
Pobres de solemnitat n’hi ha 
a tota la ciutat. Entre els 14 
menjadors existents a Barcelona 
sumen 1.541 places diàries, 
TXH�VyQ�FODUDPHQW�LQVXÀFLHQWV��
especialment en districtes on els 
nivells de renda són més baixos.

Contra les taxes judicials
&HQWHQDUV�GH�MXWJHV��ÀVFDOV�
i funcionaris, plegats, es van 
concentrar a la Ciutat de la 
Justícia per reivindicar que 
s’eliminin les noves taxes 
judicials proposades pel 
ministre de Justícia, Alberto 
Ruiz-Gallardón. Un fet insòlit. 
Consideren que la mesura 
anul·la l’accés igualitari a la 
justícia dels ciutadans. No es 
descarta convocar una vaga. 
La normativa es va aprovar 
amb caràcter d’urgència amb 
els únics vots del PP al Senat. 
Gallardón contraataca dient que 
els treballadors judicials només 
defensen interessos corporatius.

Això sí que no!
“Si ens retalleu, desapareixem”. 
Un dels crits dels 5.000 
manifestants concentrats davant 
la Generalitat denunciant les 
retallades de 47,5 milions 
en atenció als discapacitats. 
Retallades que amenacen un 
model d’integració social que 
funciona de fa dècades. Les 
entitats agrupades en Dincat van 
denunciar la dràstica reducció 
d’ajudes individuals i serveis. 
Afecta milers de persones i 
genera una veritable angúnia en 
els afectats i les seves famílies.

Conta-contes
Es diu de les persones 
especialitzades en comptar 
manifestants. En el primer 
lloc de la llista trobem, per 
mèrits propis, M. de los 
Llanos de Luna, delegada del 
Govern a Catalunya. Va xifrar 
en 65.000 els participants a 
la manifestació per la unitat 
d’Espanya del 12 d’octubre 
a la plaça de Catalunya i, 
setmanes després, en 50.000 els 
participants en la manifestació 
de la vaga general del passeig 
de Gràcia. Hi ha conta-contes 
que són molt conta-contes.

‘Flaixmob’ de la pobresa
Una acció convocada per diverses 
entitats va reunir a la plaça 
de Sant Jaume 250 persones 
per recolzar les persones 
sense sostre. Es denunciava la 
invisibilitat dels col·lectius més 
castigats per la crisi i es va exigir 
un augment de la dotació per a 
programes de protecció social.

OEl centre és una rèplica 
a escala barcelonina 
d’un projecte del MIT 
però aquest no s’hi 
implica directament
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AlbERt ollés

La profunda transformació dels 
mitjans de comunicació tradicio-
nals, en especial els de la premsa 
escrita, ja no té marxa enrere. Però 
ningú no sap cap a on ens portarà. 
Amb milers de periodistes acomi-
adats i sense feina i una pèrdua 
accelerada de qualitat i indepen-
dència en els continguts, l’actual 
etapa de transició desperta moltes 
pors, tot i que també hi ha motius 

per a l’esperança. El cas dels res-
ponsables de la revista cafèamb-
llet.com n’és un bon exemple, sota 
l’objectiu conceptual d’actualitzar 
una vella pràctica de la professió, 
la del “periodisme ciutadà”, com 
HOOV�PDWHL[RV�KR�GHÀQHL[HQ�

Cap dels dos integrants de ca-
fèambllet.com, editada en paper 
i a internet, són periodistes. Ella, 
la Marta Sibina, treballa a mitja 
jornada d’infermera quirúrgica i 
la resta, a la revista. Ell, l’Albano 
Dante, és llicenciat en Filologia i 

fa de director i únic redactor. Van 
començar el 2004 a Breda (Girona) 
i, a hores d’ara, distribueixen de 
forma gratuïta 30.000 exemplars 
mensuals a les comarques del Ma-
resme i la Selva. No tenen subven-
FLRQV�L�HV�ÀQDQFHQ�DPE�HOV�DQXQFLV�
de l’edició de paper.

Fa dos anys, coincidint amb 
l’inici de les retallades en la sa-
lut pública, l’Albano i la Marta 
van començar a investigar la ges-
tió dels hospitals de la seva zona i 
van descobrir irregularitats i punts 
foscos en els comptes (partides 
SUHVVXSRVWjULHV� VHQVH� MXVWLÀFDU��
informes encarregats i pagats dels 
quals ningú no en sap res…), a més 
de concessions administratives mi-
lionàries -amb i sense concurs- a 
empreses privades dirigides per 
càrrecs de CiU i el PSC. Article rere 
DUWLFOH�YDQ�HVWLUDU�GHO�ÀO�ÀQV�DUUL-
bar a l’esfereïdora conclusió, amb 
dades i proves, que la gestió de tot 
el sistema sanitari català és un cau 
de corrupció política on un grup 
d’empresaris vinculats als princi-
pals partits fan negoci.

La tasca de cafèambllet.com 
KD�SRUWDW�O·2ÀFLQD�$QWLIUDX�D�REULU�
investigacions, ha derivat en im-
putacions judicials i va despertar 
l’atenció del diari El País, que 
també ha publicat una sèrie de 
reportatges. Fent servir les xar-
xes socials d’internet com altaveu 
i emprant tècniques innovadores 

com la producció de vídeos pen-
jats a youtube.com per explicar 
les informacions, la revista ha 
DPSOLÀFDW� HO� UDGL� G·DFFLy� ÀQV� DO�
punt de posar nerviosos els diri-
gents denunciats.

Un d’ells, l’alt càrrec sanitari 
i assessor d’Artur Mas, Josep Ma-
ria Via, els va demandar el març 
del 2012 per una “intromissió 
il·legítima” en el seu dret a l’ho-
nor personal. El jutjat de primera 
instància número 37 de Barcelona 
va fallar a l’octubre, amb una ra-
pidesa gens habitual, a favor del 
demandant i els va condemnar a 
pagar 10.000 euros, el doble del 
TXH�GHPDQDYD�HO�ÀVFDO�

Els juristes es pronuncien

La sentència ha estat durament 
FULWLFDGD� SHU� MXULVWHV� FRP� O·H[ÀV-
cal Anticorrupció, Carlos Jimé-
nez Villarejo, que l’ha titllada de 
´SXVLOĊOjQLPHµ�� ´LQMXVWLÀFDGDµ� L�
“contradictòria”. Villarejo consi-
dera que fa una “aplicació errònia 
de la llei” en donar “preferència al 
dret a l’honor davant el de la lli-

bertat d’expressió i d’informació”. 
I és que la jutgessa, Maria Millán 
Gisbert, no nega l’existència d’una 
trama corrupta a la sanitat cata-
ODQD� L� HV� FHQWUD� HQ� GLU� TXH� O·DÀU-
mació de cafèambllet.com que Via 
“s’ha enriquit a costa d’enfonsar 
la nostra sanitat” no compleix “el 
requisit de veracitat”, malgrat que 

no va deixar els acusats provar les 
seves denúncies.

El professor de Dret de la Co-
municació de la Universitat de 
València, Andrés Boix Palop parla 
d’una sentència “lamentable” i 
considera que fomenta l’anome-
nat “efecte silenciador”, per por 
a ser condemnat “si no es té una 

informació amb un grau de certe-
sa inassolible a la vida real”.

L’Albano Dante reconeix que si 
la condemna -que han recorregut- 
s’executa, farà inviable la supervi-
vència d’una revista de producció 
familiar com la seva, però l’efecte 
no ha estat gens silenciador. Més 
aviat al contrari, demostrant que 
els nous microprojectes periodís-
tics digitals estan més desempa-
rats jurídicament davant el poder 
que les empreses tradicionals del 
sector, però que poden fer-hi front 
mitjançant dues de les grans armes 
d’internet: la llibertat d’accés i 
publicació de continguts i la ràpida 
propagació dels missatges dins un 
marc global de difusió.

La sentència va generar una 
campanya de rebuig a les xarxes 
socials i la web dels acusats ha 
rebut des de llavors una mitjana 
de 5.000 visites diàries (1.200.000 
acumulades). La premsa estran-
gera es va fer ressò i el mític 
Washington Post va informar de 
l’afer. L’ong internacional Repor-
ters Sense Fronteres va emetre 
un comunicat de recolzament i la 
principal televisió de Finlàndia es 
YD�GHVSODoDU�ÀQV�D�&DWDOXQ\D�SHU�
cobrir la notícia. “Qui pitjor ens 
ha tractat és la premsa d’aquí. 
A La Vanguardia només hem sor-
tit per informar de la condemna 
i dir que el Washington Post en 
parlava. Però el pitjor és que TV3 
i Catalunya Ràdio no ens han fet 
ni una trucada”, explica Dante. 
Una altra evidència de per on 
passa el futur de la premsa lliu-
re, com resumeix el director de 
cafèambllet.com: “Petites em-
preses locals amb poca gent però 
coordinada; molt de treball; pocs 
mitjans tècnics tot i que amb una 
gran rendibilitat i difusió gràcies a 
internet i, sobretot, moltes ganes 
de fer preguntes”.

‘Cafèambllet’,
periodisme contra la crisi
En ple debat sobre el futur del periodisme, dos 
ciutadans amoïnats pel desmantellament de la 
sanitat pública catalana han aconseguit portar 
OD�QRWtFLD�ÀQV�DO�Washington Post. Des del 
menjador de casa, i amb pressió judicial inclosa, 
la web que editen, cafèambllet.com, suma ja més 
d’un milió de visites

La trama destapada per cafèambllet.com és una nova versió 

GHO�IDPyV�RDVL�VRFLRYHUJHQW�FDWDOj��DPE�UDPLÀFDFLRQV�DUUHX�
del territori, com han denunciat també El País, la CUP de 

Reus i La Veu del Carrer (número 123), arran la construcció 

del Centre Integral de Salut de les Cotxeres de Borbó. Entre 

els implicats hi ha alts càrrecs com Ramon Bagó, exalcalde 

convergent de Calella, expresident del Consorci Sanitari i 

Social de Catalunya i, alhora, fundador i president del grup 

Serhs, que només en la darrera dècada ha captat més de 50 

milions d’euros mitjançant contractes amb hospitals públics. 

7DPEp�KL�GHVWDTXHQ�;DYLHU�&UHVSR��H[DOFDOGH�GH�/ORUHW�L�ÀQV�
fa poc diputat de CiU al Parlament, l’expresident de l’Institut 

Català de la Salut, Josep Prat, i l’exdirector del Servei Català 

de la Salut, Carles Manté.

L’oasi sanitari

OEls responsables de 
cafèambllet van 
concloure, amb proves, 
que la sanitat catalana 
és un cau de corrupció

OEls petits projectes 
periodístics digitals 
estan més desemparats 
jurídicament que les 
empreses tradicionals

joAN moREjóN

Les irregularitats en la concessió i gestió del centre de salut Cotxeres Borbó, a Nou Barris, són una de les peces de l’entramat denunciat per la revista cafèambllet
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Nou Barris, un distrito muy ‘cabreado’
blANCA CIA

El País, 10 de noviembre de 2012

Porque están cerrando ambulatorios 

y urgencias hospitalarias, porque se 

han cerrado las matrículas en dos 

escuelas de enseñanza primaria del 

distrito, porque no llegan las ayudas 

sociales a familias en las que hay 

cada vez más personas en paro, por-

que se han anulado los programas 

ocupacionales, porque las inversio-

nes en equipamientos públicos están 

bajo mínimos... El enfado en el distri-

to de Nou Barris es de tal calibre que 

se ha creado una plataforma, Nou 

Barris Cabreada, que ayer consiguió 

reunir a más de un millar y medio 

de personas en la plaza central del 

GLVWULWR��XQD�DÁXHQFLD�VXSHULRU�D�OD�
que consiguen algunos de los míti-

nes de los principales partidos -estos 

días en campaña electoral-, que eran 

blanco de muchas de las pancartas: 

“CiU nos roba la sanidad y la educa-

ción”, “despido en masa a todos los 

políticos”. Ni CiU, ni el PSC ni el PP 

se libraron de las críticas.

“¡Ea, ea, ea, Nou Barris se ca-

brea!”. El grito se repitió una y otra 

vez, coreado por centenares de per-

sonas. Fue una concentración inter-

generacional: abuelos, matrimonios 

de mediana edad, familias con niños 

pequeños y, sobre todo, un batallón 

de gente joven. “Yo tengo un hijo 

en paro, a otra que es profesora de 

universidad le han bajado el sueldo 

casi a la mitad y le han comunicado 

que se cierra el proyecto de investi-

gación en el que trabajaba. Y yo soy 

pensionista, o sea que ya verás..., 

explicaba uno de los concentrados 

en uno de los corros. Al término de 

OD� DVDPEOHD�� VH� OH\y� XQ�PDQLÀHVWR�
dirigido, en gran parte, al gobierno 

municipal.

A los responsables del distrito, 

primero, y al alcalde, Xavier Trias, 

les acusan de una política basada 

solo en declaraciones -“dicen que 

han aumentado los recursos socia-

les”- que no se perciben sobre el te-

rreno. “La respuesta no está a la al-

WXUD�GH�ODV�QHFHVLGDGHVµ��DÀUPy�XQD�
de las portavoces de entidades de 

la nueva plataforma. El movimien-

to Nou Barris Cabreada se empezó 

a gestar hace un par de meses y en 

ese tiempo han conseguido agrupar 

a un centenar de entidades sociales 

del distrito: desde las tradicionales 

asociaciones de vecinos hasta gru-

pos de mujeres, miembros del Mo-

vimiento 15-M, peñas de barrios, 

cooperativas de consumo ecológico y 

parroquias.

“Para pedir una ayuda y pagar 

el alquiler hay que esperar meses y 

a veces te dicen que lo que planteas 

no depende del distrito, sino de los 

servicios centrales”, apuntaba una 

de las participantes en el acto. Se 

trata de un enfado que ya se exterio-

riza en las audiencias públicas del 

distrito, en las que el goteo de peti-

ciones de más recursos sociales es 

constante. La concentración de ayer 

sirvió para subrayar la urgencia del 

problema.

“Necesitamos que el Ayunta-

miento haga un retrato actual de los 

problemas y la situación, y que au-

menten las medidas para paliarlos”, 

DÀUPDED�RWUD�GH�ODV�HQWLGDGHV��8QR�
de los principales problemas de Nou 

Barris es la acumulación de perso-

nas que se quedan sin vivienda por 

la ejecución masiva de desahucios 

-los concentrados guardaron un mi-

nuto de silencio por la víctima de Ba-

UDNDOGR�GH�D\HU���TXH�FDOLÀFDQ�GH�́ WH-
UURULVPR�ÀQDQFLHURµ��(V�XQ�GLVWULWR�
en el que hay una promoción de 400 

viviendas sociales de la promotora 

pública Regesa vacías, por ejemplo. 

A su vez, en uno de sus barrios, Ciu-

tat Meridiana, hay una acumulación 

de 400 desahucios pendientes, según 

la asociación de vecinos.

De tal calibre es el problema que 

a esa parte del norte de la ciudad le 

han puesto el sobrenombre de Vi-
lladesahucio. No hay estadísticas 

claras de Nou Barris sobre el paro 

juvenil. Según números del Ayun-

tamiento extraídos de las estadísti-

cas de 2011, en ese distrito estaban 

registradas en paro 13.880 perso-

nas. Las entidades apuntan que el 

desempleo juvenil está por encima 

del 50%. Por eso reivindican más 

políticas activas de empleo y de for-

mación. “Y no cerrar los programas 

de Barcelona Activa”, se quejaba el 

portavoz de una entidad juvenil.

joAN lINuxbCN

Protesta vecinal en la plaza del distrito de Nou Barris, el pasado 9 de noviembre

CARRER  vol seguir posant el dit a l’ull!

��Hem intentat entendre com és la Barcelona dels barris, 
els seus desequilibris i desigualtats.
��Hem explicat les polítiques i hem criticat aquelles que prioritzen 
els interessos privats per davant dels col·lectius.
��Hem denunciat els corruptes i els especuladors que entenen la ciutat 
com el seu negoci particular.
��Hem tret a la plaça pública els abusos de poder.
��Hem aixecat acta de les lluites ciutadanes. Creiem 
que el futur de la nostra ciutat necessita de la participació del veïnat.

Vam néixer la tardor de 1991, ara ja fa 21 anys. Treure al carrer el primer número de la revista de la Favb en plena eufòria olímpica no 

va ser fàcil, però posant-hi moltes hores i gràcies a l’ajuda de moltes col·laboracions hem arribat al número 126.

Que no desaparegui una veu crítica de la ciutat depèn de tothom

Són temps difícils, per a la premsa escrita i per a les entitats socials, 

que posen en perill la nostra continuïtat. És per això que fem una crida 

als amics i amigues a comprometre’s amb la publicació.

Us demanem que col·laboreu amb Carrer ajudant-nos a cobrir les 
despeses d’edició de la revista, amb una quota-ajuda de 25 euros a l’any, 
mitjançant la qual us arribarà la revista al domicili que ens indiqueu.
Com fer-ho? Facilitant-nos les vostres dades (nom, cognoms, adreça postal 
i dades bancàries), per correu electrònic o fent-nos una trucada.
carrer@favb.cat /93 412 76 00

Durant aquests anys...
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CRIstINA pAlomAR

Des de la seva experiència pro-

fessional, Miguel Ángel Mayo 

DSXQWD�HO�SHUÀO�GH�GHIUDXGDGRU�
ÀVFDO�GH�PDQHUD�PROW�FODUD��OHV�
JUDQV� HPSUHVHV� L� HOV� JUDQV�SD-

WULPRQLV��HQ�XQ����SHU�FHQW��(Q�
aquest país, els grans defrauda-

GRUV�QR�VyQ�HOV�SHWLWV�HPSUHVD-

ULV�R�HOV�DXWzQRPV��L�PROW�PHQ\V�
els treballadors assalariats, sinó 

que són les grans corporacions 

HPSUHVDULDOV� L� HOV� JUDQV� SDWUL-
PRQLV�TXH�WHQHQ�HOV�PLWMDQV�VX-

ÀFLHQWV�SHU�GHIUDXGDU�

4Xq�ID�O·DGPLQLVWUDFLy�SHU�
SRVDU�À�DO�IUDX"
L’administració tributària 

ha de canviar la lupa de lloc: 
ha de deixar de controlar el 
SHWLW� GHIUDXGDGRU� L� À[DU�VH�
més en el gran defraudador. 
El que passa és que els me�
canismes per investigar el 
petit defraudador són imme�
diats mentre que en l’altre 
cas calen molts més mitjans 
i la investigació és molt més 
complicada. Parlem de grans 
corporacions que operen en 
diferents països i amb soci�
etats tapadora en paradisos 
ÀVFDOV��SHU�H[HPSOH��&DOGULD�
destinar els escassos recur�
sos que tenim actualment a 
controlar el frau més trans�
nacional que el petit frau.

S’acabaran algun dia els 

SDUDGLVRV�ÀVFDOV"
S’acabaran el dia que hi 

hagi voluntat política per 
part de la Unió Europea. Si 
HOV� SDUDGLVRV� ÀVFDOV� H[LVWHL�
xen és perquè s’han creat i 
igual que s’han creat es po�
den eliminar. Pensi que una 
quarta part de la riquesa 
mundial la gestionen paradi�
VRV�ÀVFDOV�L�TXH�PpV�GHO�����
del comerç internacional 
SDVVD�SHOV�SDUDGLVRV�ÀVFDOV�

8QD�GH�OHV�PHVXUHV�SHU�
FRPEDWUH�HO�IUDX�pV�OD�
prohibició de pagar en 

efectiu quantitats superiors 

DOV�������HXURV�
El frau va a una velocitat 

diferent de la normativa tri�
butària. Ara s’ha aprovat la 
prohibició del pagament en 
HIHFWLX�GH�PpV�GH�������HXURV��
OD� FUHDFLy� G·XQD� RÀFLQD� SHU�
IUHQDU�HOV�DEXVRV�ÀVFDOV�GH�OHV�
multinacionals i la supressió 
GHO�UqJLP�GH�PzGXOV��L�HVWj�Ep��
7DQPDWHL[��GH�SRF�YDOHQ�PH�
sures com aquestes per llui�
tar contra el gran frau perquè 
HO�SUREOHPD�GH� O·HYDVLy�ÀVFDO�
comença quan una empresa 
que té un gran mercat al nos�
tre territori tributa el mínim 

“Per apujar els impostos primer 
V·KD�GH�OOXLWDU�FRQWUD�HO�IUDX�ÀVFDOµ

Miguel Ángel Mayo
Coordinador del Sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha)

Objectiu: més 

justícia social

0LJXHO�ÉQJHO�0D\R�pV�HO�
coordinador del Sindicat de 

Tècnics d’Hisenda, Gestha, 

D�&DWDOXQ\D��L�IRUPD�SDUW�
DPE�DOWUHV�HQWLWDWV�GH�OD�
3ODWDIRUPD�SHU�XQD�)LVFDOLWDW�
-XVWD��$PELHQWDO�L�6ROLGjULD��
*HVWKD�pV�XQ�VLQGLFDW�
SURIHVVLRQDO�G·jPELW�HVWDWDO�
IXQGDW�HO������L�pV�PDMRULWDUL�
entre el cos tècnic 

G·+LVHQGD��(O�VHX�SURJUDPD�
UHPDUFD�OD�QHFHVVLWDW�
G·DIURQWDU�DPE�GHWHUPLQDFLy�
els actuals nivells de frau i 

G·HFRQRPLD�VXEPHUJLGD�SHU�
DFRQVHJXLU�XQ�UHSDUWLPHQW�
PpV�HTXLWDWLX�GH�OHV�
FjUUHJXHV�S~EOLTXHV�L�PDMRUV�
QLYHOOV�GH�MXVWtFLD�VRFLDO��'HV�
G·DTXHVW�VLQGLFDW�WDPEp�HV�
denuncien les duplicitats i 

la despesa que provoquen 

OHV�GHÀFLqQFLHV�HQ�HOV�
SURFHGLPHQWV�GH�FRQWURO�
OHJDO�L�G·HÀFLqQFLD�VREUH�
HOV�SURJUDPHV�GH�GHVSHVD�
S~EOLFD��0D\R�QR�HV�FDQVD�
de defensar la integritat 

professional de funcionaris 

L�MXWJHV�HQ�OD�OOXLWD�FRQWUD�
HO�IUDX��VREUHWRW�HO�FRPqV�
per les grans corporacions 

L�HOV�JUDQV�SDWULPRQLV��SHUz�
UHFRQHL[�TXH�OD�PDOD�IDPD�
que l’inspector d’Hisenda 

Wp�D�OD�VRFLHWDW�FRVWDUj�
G·HVERUUDU�

ANNA CARlotA

Miguel Ángel Mayo a la sortida d’una entrevista a la ràdio

o tributa en altres països. Per 
DL[z� QR� pV� VXÀFLHQW� GHVWLQDU�
��� LQVSHFWRUV� D� SHUVHJXLU� HO�
frau de les multinacionals. La 
riquesa que generem al país 
s’ha de reinvertir en el mateix 
WHUULWRUL��6L� VH·Q�YD� IRUD�� HQV�
empobrim i deixem de ser in�
teressants com a mercat. I hi 
ha molts mercats emergents 
on invertir.

&UHX�TXH�O·DGPLQLVWUDFLy�
HVWj�LQWHUHVVDGD�D�DFDEDU�
DPE�HO�JUDQ�IUDX"
Per acabar amb el frau hi 

ha tres instruments: la nor�
PDWLYD�WULEXWjULD��HOV�WUHEDOOD�
dors de l’Agència i la voluntat 
política. Jo treballo a delictes 
ÀVFDOV�L�OD�LQWHJULWDW�GHOV�MXWJHV�
i dels funcionaris tributaris és 
exemplar. El problema és or�
ganitzatiu: els procediments 
judicials s’allarguen molt. I 
GHVSUpV��UHVSHFWH�D�OD�QRUPDWL�
YD��VyQ�OOHLV�DSURYDGHV�SHOV�SR�
lítics. Les mesures van pel bon 
FDPt�� SHUz� OHV� [LIUHV� GH� IUDX�
són encara tan elevades que 
falten mecanismes de lluita 
contra el frau en consonància 
amb aquestes quantitats.

/·DPQLVWLD�ÀVFDO�GHO�JRYHUQ�
5DMR\�pV�XQD�ERQD�VROXFLy"
1R� HP� VHPEOD� JHQV� Ep� L��

D� PpV�� QR� HVWj� WHQLQW� JDLUH�
q[LW�� /·DPQLVWLD� ÀVFDO� pV� HO�
reconeixement de l’existèn�
cia del frau i és una mesura 
insolidària amb la resta de 
contribuents. Juntament 
DPE�O·DPQLVWLD�ÀVFDO��KDXULD�
d’anar també l’avís que no 
WRUQDUj�D�KDYHU�KL�FDS�PpV�L�
l’establiment de mecanismes 
per acabar amb el gran frau. 
&DO�FDQYLDU�OD�OXSD�GH�OD�LQV�

SHFFLy� DO� JUDQ� FRQWULEXHQW� L��
SHU� DL[z�� O·DGPLQLVWUDFLy� WUL�
butària ha de reorganitzar 
HOV�VHXV�HIHFWLXV�L�GHVWLQDU�QH�
la majoria a controlar aquest 
frau. Dues dades com a exem�
ple: França té un inspector 
SHU� FDGD� ���� FRQWULEXHQWV�
mentre que Espanya en té un 
per cada 1.928 contribuents. 

4XLQD�pV�OD�[LIUD�GHO�IUDX"
La xifra del frau a l’Estat 

espanyol està estimada en 
XQ�����GHO�3,%��DL[z�VXSRVD�
deixar d’ingressar cada any 
SURS�GH��������PLOLRQV�G·HX�
URV��(Q�HO�WHPD�GHO�IUDX��HV�
tem a deu punts per sobre de 
la mitjana europea i només 
DFRVWDQW�QRV� D� DTXHVWD�PLW�
jana de la UE estaríem re�
FDSWDQW��������PLOLRQV�G·HX�
URV��3HU�WDQW��OD�OOXLWD�FRQWUD�
el frau ha de ser un objectiu 
primordial del govern si vol 
legitimar la pujada d’impos�
tos i les retallades en serveis 
públics bàsics.

6RP�GH�FXOWXUD�
GHIUDXGDGRUD"
Un catedràtic em va co�

mentar que la poca mala 
consciència a l’hora de de�
fraudar ve de la nostra men�
talitat catòlica perquè el catò�
OLF��VL�HV�SHQHGHL[�GHOV�SHFDWV��
queda alliberat de la culpa. 
1R� KR� Vp���&HUWDPHQW�� HO� FD�
ràcter llatí sembla ser bas�
WDQW�GHÀQLWRUL�HQ�DTXHVWD�DF�
WLWXG�SHUTXq�VL�QR��QR�V·HQWpQ�
TXH�3RUWXJDO��,WjOLD��*UqFLD�L�
Espanya tinguin el volum de 
frau més gran de la UE.

(O�TXH�GHFODUD�pV�WRQWR�L�HO�
TXH�GHIUDXGD�pV�OOHVW���

3HU�VRUW��OD�FRQVFLqQFLD�ÀV�
FDO�HVWj�FDQYLDQW��SHUz�DEDQV�
n’hi havia molt poca: defrau�
GDYD� TXL� SRGLD� IHU�KR� TXDQ�
en realitat s’ha de veure el 
defraudador com un insoli�
dari perquè estem parlant de 
UHFDSWDFLy� SHU� ÀQDQoDU� VHU�
veis comuns.

3RWVHU�O·H[HPSOH�PpV�JUjÀF�
pV�HO�FDV�8UGDQJDULQ�
eV�XQ�SURFpV�MXGLFLDO�L��GH�

PRPHQW�� WRW� VyQ�SUHVXPSFL�
RQV�� 7DQPDWHL[�� FDVRV� FRP�
aquest o com l’operació Em-
perador� IDQ�SUHJXQWDU�WH� RQ�
són els diners. Els governs 
QR� WHQHQ� GLQHUV�� OHV� HQWL�
WDWV� ÀQDQFHUHV� WDPSRF� L� HO�
consumidor encara menys. 
(O�GLQHU�pV�FRP�O·HQHUJLD��QL�
HV� FUHD� QL� HV� GHVWUXHL[�� HV�
WUDQVIRUPD��3HU�DL[z��O·DGPL�
nistració tributària hauria 
d’establir mecanismes per 
evitar aquest transvasament 
de liquiditat.

$UD�HV�SUHPLD�OD�GHODFLy�GHO�
GHIUDXGDGRU��/L�VHPEOD�Ep"
La denúncia tributària 

sempre ha estat regulada i es 
pot denunciar anònimament. 
Però em resulta curiós que 
es plantegi en el cas d’efectiu 
VXSHULRU�DOV�������HXURV�SHU�
què dubto que cap de les dues 
parts estigui interessada en 
GHQXQFLDU�KR�D�+LVHQGD�

3HU�TXq�HV�PDQWp�HO�
desequilibri entre el que 

paguen les rendes del treball 

L�OHV�GHO�FDSLWDO"
Són les rendes del treball 

OHV�TXH�ÀQDQFHQ�HO�QRVWUH�VLV�
tema impositiu. Entre l’IVA i 
l’impost sobre la renda s’obté 
PpV�GHO�����GH�OD�UHFDSWDFLy�
total dels impostos en aquest 
país. I com que un assalariat 
Wp� FRQWURODGD� OD� VHYD� UHQGD��
quan el govern necessita di�
ners li és més fàcil apujar 
l’IRPF i l’IVA perquè la seva 
recaptació és immediata. En 
FDQYL�� QR� LQWHQWDUj� JUDYDU�
les rendes del capital per si 
es deslocalitzen. És un de�
VHTXLOLEUL� LQMXVW�TXH��D�PpV��
reforça la injustícia.

És creïble que un govern 

TXH�Wp�YLQFOHV�DPE�JUDQV�
FRUSRUDFLRQV�L�DPE�IDPtOLHV�
DPE�JUDQV�IRUWXQHV�
SHUVHJXLUj�HO�IUDX"
Un govern pot determinar 

XQ�VLVWHPD�ÀVFDO�SURJUHVVLX��
just i equitatiu. Però aquest 
VLVWHPD� ÀVFDO� Wp� GXHV� WDSHV�
L�VL�XQD�G·HOOHV�V·REUH��HO�VLV�
WHPD�ÀVFDO� VH·Q� YD� HQ� RUULV��
8QD�pV�HO�IUDX�ÀVFDO��SHU�TXq�
YROV�XQ� VLVWHPD�ÀVFDO� zSWLP�
si hi haurà gent que no paga�
Uj"�/·DOWUD�pV�OD�LQHÀFjFLD�GH�
la gestió: per què vols un sis�
WHPD�ÀVFDO� zSWLP�VL�GHVSUpV�
HV�JHVWLRQDUj�DPE�LQHÀFjFLD"�
Mentre no fem res per elimi�
QDU�HO�IUDX�ÀVFDO�L�OD�LQHÀFj�
FLD� GH� OD� JHVWLy�� HO� VLVWHPD�
ÀVFDO� HVWDUj� GHVOHJLWLPDW� L�
serà imperfecte.
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Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona i diverses entitats

la veu del carrer

El nostre model social està en qüestió. Les 
elits governants europees i els mercats 
ÀQDQFHUV�WHQHQ�XQ�KRULW]y�GH�VRUWLGD�GH�
la crisi. Es tracta de convertir els països 
del sud en maquiles, amb una mà d’obra 
EDUDWD�L�LQGHIHQVD��3HU�DFRQVHJXLU�KR��HOV�FDO�
DWRPLW]DU�OD�SREODFLy��GHVEDOOHVWDU�O·(VWDW�GHO�
benestar i anorrear la democràcia.

Només en aquest context s’entén de 
debò el projecte educatiu del ministre 
Wert (LOMCE), la proposta educativa més 
regressiva mai vista des dels temps del 
franquisme. I és que l’atac contra el català 
FRP�D�OOHQJXD�YHKLFXODU�YD�PROW�PpV�HQOOj�
de l’àmbit docent: pretén introduir un 
FRQÁLFWH�G·LGHQWLWDWV�OLQJ�tVWLTXHV�HQ�HO�VL�GH�
OD�VRFLHWDW�FDWDODQD��9HW�DTXt�OD�WHPSWDWLYD�
GH�GXU�D�WHUPH�O·DPHQDoD�G·$]QDU��´$EDQV�
que dividiu Espanya, nosaltres trencarem 
Catalunya”.

Però la nova reforma conté molts altres 
elements: és un projecte profundament 
sexista pel que fa als valors que pretén 
promoure, és classista i afavoridor de 
l’escola privada... I, en aquest terreny, 
malauradament, l’escomesa ministerial 
espanyola connecta amb no pocs elements 
introduïts en el seu dia per la LEC de 

l’últim govern tripartit i amb les retallades 
pressupostàries de l’executiu convergent. 
&RQWHVWDGD�SHU�QRPEURVHV�PRELOLW]DFLRQV�
de la comunitat educativa, la reforma 
d’Ernest Maragall tenia ja un marcat 
caràcter neoliberal, promovent la direcció 
SLUDPLGDO�L�SURIHVVLRQDOLW]DGD�GHOV�FHQWUHV�
educatius, afavorint la competència per 
a l’obtenció de recursos... Les restriccions 
HQ�PLWMDQV�L�HQ�SHUVRQDO�GRFHQW�TXH�KDQ�
FDUDFWHULW]DW�OD�JHVWLy�GH�OD�VHQ\RUD�5LJDX�
KDQ�DFFHQWXDW�DTXHVWD�GHULYD��TXH�DSXQWD�D�
la transformació de l’escola pública en una 
xarxa educativa assistencial.

Si en algun terreny esdevé palès que els 
drets democràtics, nacionals i culturals 
de Catalunya són indestriables de les 
conquestes socials del seu poble, aquest és 
sens dubte l’àmbit educatiu. És impossible 
defensar un model integrador i progressista 
d’ensenyament en català sense els mitjans 
SUHVVXSRVWDULV�L�KXPDQV�QHFHVVDULV��,��
DOKRUD��pV�LPSRVVLEOH�TXH�O·HVFROD�S~EOLFD�
planti cara a les pressions disgregatives 
dels interessos privats al marge de la 
LPPHUVLy�OLQJ�tVWLFD�

Ni llei Wert, ni retallades. Un projecte de 
SDtV��GHPRFUjWLF�L�VROLGDUL��HVWj�HQ�MRF�

Ni ‘llei Wert’, ni retallades
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la camBra FOsca

en POsiTiu

L

/D�)ORU�GH�0DLJ�KD�ÁRULW�DO�EHOO�PLJ�GH�
la tardor i de l’hivern. Només així cal 
interpretar que el veïnat del Poblenou 
hagi reobert amb èxit l’històric l’ateneu 
popular i antiga cooperativa obrera 
clausurada la primavera passada per 
l’Ajuntament. El 20 d’octubre un grup 
de veïns, organitzats al voltant de 
l’Assemblea Social del Poblenou i amb 
suport de l’Associació de Veïns i de 
diferents col·lectius de joves, cooperatius 
i de l’esquerra independentista, van 

RFXSDU�O·HGLÀFL�GHO�FDUUHU�'RFWRU�7UXHWD��
195. L’Ajuntament l’havia tapiat després 
de deixar-ne de pagar el lloguer a uns 
propietaris, la família Aguilar, de dubtosa 
legitimitat atès que se’n van fer càrrec 
després que el sindicalisme falangista 
forcés la liquidació de la cooperativa 
obrera als anys 40. El 16 de desembre 
Poblenou reinaugura la Flor de Maig amb 
una festa popular i l’Ajuntament ha hagut 
d’admetre, per la via dels fets consumats, 
TXH�HVWXGLDUj�FRP�FRQYHUWLU�RÀFLDOPHQW�

L�GHÀQLWLYDPHQW�O·HVSDL�HQ�O·HTXLSDPHQW�
públic que ja era. Les activitats que s’hi 
han fet des del 20 d’octubre i el premi 
Sant Martí que l’alcalde Trias no va tenir 
més remei que entregar a la Flor de Maig 
l’11 de novembre, perquè així ho van 
votar les entitats del districte, consoliden 
aquest rebrot de l’ateneu popular que, 
per idea de Josep M. Huertas i iniciativa 
de l’Associació de Veïns del Poblenou, va 
ser el primer espai autogestionat guanyat 
durant la transició.

La guerra de l’aigua
La guerra de l’aigua ha tornat 
a esclatar. En diferents fronts. 
I, acabi com acabi, de ben 
segur que encarirà el rebut de 
l’aigua, contra el qual ja es va 
mobilitzar el moviment veïnal 
fa més d’una dècada. El primer 
front parteix del fet que, 
com va denunciar “Carrer” 
el març del 2012, Aigües de 
Barcelona (Agbar, multinacional 
controlada pel grup francès 
Suez i la Caixa) porta com a 
mínim mig segle encarregant-
se de l’abastiment a la ciutat 
sense tenir la preceptiva 
adjudicació del servei o 
el contracte de concessió 
municipal que així li ho 
faculti. Ho diu una categòrica 
sentència judicial d’octubre 
del 2010 que, òbviament, un 
cop descobert el pastís, Agbar 
va recórrer per guanyar temps 
mentre mirava de legalitzar la 
situació. Amb aquest objectiu 
es va crear una empresa mixta 
(85% d’Agbar i 15% de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona) 
a qui es va adjudicar per 

concurs exprés la gestió del 
cicle integral de l’aigua. Un 
negoci suculent que segueix 
en mans d’Agbar. Però Aigües 
de València i Aqualia (del grup 
FCC) han recorregut el que 
consideren una “adjudicació a 
dit” i ja veurem què passa.
El segon front de la guerra 
de l’aigua ve donat per la 
privatització, just abans de 
les eleccions, de l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat 
(ATLL), que dóna servei a 140 
municipis i que la Generalitat 
ha adjudicat per concurs també 
exprés a un consorci liderat per 
l’empresa madrilenya Acciona, 
de la família Entrecanales. 
És qui va fer la millor 
oferta econòmica per a les 
necessitades arques catalanes. 
Però l’altre postor, precisament 
Agbar, que presumia de tenir 
més experiència i oferir millors 
condicions tècniques, no es 
resigna a perdre el negoci. Per 
això ha recorregut el concurs, 
acusant la Generalitat de 
“tracte de favor” a Acciona.

Mentre hi ha ajuntaments, 
com el de París, que opten per 
municipalitzar la gestió d’un 
bé públic essencial com és 
l’aigua, a casa nostra les lleis 
del mercat imposen la seva llei. 
Es privatitza tot i no s’estalvien 
enfrontaments entre oligopolis 
privats que pugnen per un 
negoci que genera enormes 
EHQHÀFLV��,�TXH��XQ�FRS�PpV��
farà que siguin els usuaris qui 
paguin els plats trencats.

Abertis 
es queda 
Tabasa
“La fe mueve montañas” 
era l’eslògan que la 
burgesia catalana, en 
connivència amb el 
porciolisme, va fer servir 
per publicitar Tabasa, 
l’empresa que a principis 
dels anys 70 va voler fer 
negoci amb la polèmica i 
matussera construcció dels 
túnels de la Rovira i de 
Vallvidrera, amb oposició 
veïnal per les esquerdes 
causades per les barrines 
de les obres. L’empresa 
va fer figa i el 1982 va 
ser rescatada amb diner 
públic per la Generalitat 
i l’Ajuntament, que van 
acabar els túnels. Amb 
el temps, i després de 
salvar també els promotors 
privats del túnel del Cadí 
(entre ells, l’enginyer 
Albert Serratosa), la 
Generalitat va fer de 
Tabasa una de les poques 
empreses públiques amb 
beneficis (i peatges), 
que es reinvertien en 
obra pública (de ciment, 
és clar). Ara que CiU vol 
exercir el dret a decidir, 
ha començat per (amb 
el Govern en funcions) 
vendre’s estructures 
d’Estat com Aigües Ter 
Llobregat i Tabasa. I, per 
mirar d’eixugar dèficit a la 
desesperada, la 
Generalitat s’ha venut 
l’empresa dels túnels de 
Vallvidrera i del Cadí a 
Abertis, concessionària 
d’autopistes que presideix 
Salvador Alemany, principal 
assessor econòmic d’Artur 
Mas. No sabem si la fe 
encara mou muntanyes, 
però els 430 milions d’euros 
que ha costat l’operació 
està clar que sí.

Relliscar a la plaça Catalunya
Per diferents motius, 
l’alcalde Xavier Trias i 
el conseller d’Interior, 
Felip Puig, s’han 
entestat a fer de la 
plaça de Catalunya 
una zona de risc. 
Gairebé un parc 
temàtic vinculat als 
esports d’aventura. 
Només des d’aquesta 
ironia es pot explicar 
que, per segon any 
consecutiu, el mateix 
lloc on l’Ajuntament i 
els comerciants del centre de la ciutat instal·len 
SHU�1DGDO�XQD�FRVWRVD��DQWLHFROzJLFD�L�GHÀFLWjULD�
SLVWD�GH�JHO�DUWLÀFLDO�KDJL�HVWDW��SUqYLDPHQW��
escenari de violents incidents provocats per 
les unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra. 
L’any passat van ser els acampats del 15M els 
qui van patir una desmesurada repressió policial 

(sota investigació judicial) a una plaça de 
Catalunya que, ja desallotjada, va ser ocupada 
DO�GHVHPEUH�SHU�OD�SULPHUD�SLVWD�GH�JHO�DUWLÀFLDO��
per on van passar uns 75.000 patinadors (molts, 
turistes). Que no van cobrir, ni amb entrades ni 
consumicions ni patrocinis, els elevats costos 
de la instal·lació i tampoc van animar gaire 
una activitat comercial de baixa per la crisi. 
Enguany hi tornem a ser. La pista de gel s’ha 
DPSOLDW�ÀQV�D�������PHWUHV�TXDGUDWV�L�SULYDWLW]D�
tot l’espai central de la plaça al mòdic cost de 
850.000 euros. Just al costat d’on els Mossos van 
GLVSDUDU��D�OD�FRQÁXqQFLD�GH�SODoD�GH�&DWDOXQ\D�
amb passeig de Gràcia, contra els manifestants 
de la vaga general del 14-N. Entre ells, la veïna 
de Sant Martí Ester Quintana, que va perdre un 
ull per impacte d’un projectil. El conseller Puig 
se’n va rentar les mans al Parlament, negant 
l’evidència de la càrrega policial a la plaça de 
Catalunya que sí prova un vídeo difós per Sicom i 
informes policials amagats. Més li hagués valgut 
a Puig haver relliscat a la pista de gel de Trias.

La Flor de Maig torna a brotar

Un any més, l’equip de Carrer i 
la junta de la Favb us desitgem 
TXH� DSURÀWHX� HOV� GLHV� GH� IHVWD�
per carregar les piles i afrontar 
amb energies renovades un nou 
any de crisi i retallades.

Que la lluita i la solidaritat 
veïnal poden aconseguir coses 
KR� SURYD� HO�PRYLPHQW� HQ� FRQ-
tra dels desnonaments impul-
sat per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i moltes 
associacions de veïns i entitats 
socials, a qui dediquem aquest 
2013 el calendari reivindica-
tiu que ens dibuixen la pare-
OOD� DPLJD� $]DJUD� L� 5HYXHOWD��
Aquest cop, la seva estampa 
urbana il·lustra l’entrada a 
Barcelona des del Vallès per 
la C-58 entre Vallbona, Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, que 
HOV�PDWHL[RV�YHwQV�KDQ�UHEDWH-
jat com a Villadesahucio.

No deixeu de demanar el 
vostre calendari a la vostra as-
sociació de veïns, als punts de 
distribució de Carrer o directa-
ment al local de la Favb (Obra-
dors, 6-10, baixos).

Feliç 2013, 
nou any 
de lluita
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Los gobiernos de Rajoy y Mas, aliados, amparan la tortura
CARlOs JIméNEz VIllAREJO

ex Fiscal anticorrupció
La LamentabLe.org, 24 /11/2012

El Gobierno conservador del Partido 
Popular, en su sesión de ayer, 23 de 
noviembre, prestó un gran servicio 
a CiU y su Gobierno. Una prueba 
más de las mentiras reiteradas de la 
campaña de los nacionalistas contra 
España y sus instituciones. Cuando 
las necesitan, recurren a ellas solici-
WDQGR�DSR\R�SDUD�VXV�SROtWLFDV�UHDF-
cionarias y antidemocráticas.

Como es sabido, cuatro Mossos 
G·(VTXDGUD�KDEtDQ�VLGR�FRQGHQDGRV�
por la Audiencia Provincial de Bar-
celona por delitos de tortura, apli-
cada salvajemente a un ciudadano 
rumano, contra la integridad moral, 
contra la inviolabilidad del domicilio 
y otros, a elevadas penas de prisión 
que ya el Tribunal Supremo rebajó. 
Posteriormente, el Gobierno de Es-
paña, para dar satisfacción al Conse-
jero Puig y sus agentes torturadores, 
PHGLDQWH�XQ�XVR�DEXVLYR�GHO�GHUHFKR�
de gracia, concedió a cada uno de 
ORV� SROLFtDV� FRQGHQDGRV� ORV� UHVSHF-
tivos indultos rebajando aún más 
ODV�SHQDV��$Vt�OR�KDFHQ�PHGLDQWH�ORV�
5HDOHV�'HFUHWRV� ����� ����� ����� ����

y 415 de 17 de febrero de 2012, sus-
tituyendo las penas impuestas, es-
pecialmente respecto a tres de ellos, 
por otras -dos años de prisión- que 
OHV�SHUPLWtDQ��HQ�SULQFLSLR�� OLEUDUVH�
del ingreso en prisión para el efecti-
vo cumplimiento de las penas.

8QD� IRUPD� JURVHUD� SHUR� HÀFD]�
de sustituir a los tribunales, bana-
OL]DQGR� D� OD� YtFWLPD�� HO� SURFHVR�� HO�
juicio oral y la sentencia; todo, para 
favorecer a unos delincuentes que 
abusaron de una función pública tan 
relevante como el servicio policial.

3HUR�HVWD�YH]��HO�7ULEXQDO��GLVSX-
so que las penas resultantes se cum-
pliesen, como se desprende de los 
Autos que se dictaron el 21 de mayo 
y 28 de junio de 2012. Y ordenó que 
KDEtDQ�GH�LQJUHVDU�HQ�SULVLyQ��GDGD�
OD� ´SHOLJURVLGDG� FULPLQDOµ� GH� ORV�
FRQGHQDGRV� \� OD� ´UHSXOVD� \� DODUPD�
social” que generaron sus conductas 
GHOLFWLYDV�� /R� UD]RQDEDQ� DVt�� HQWUH�
RWURV� DUJXPHQWRV�� ´3RU� RWUR� ODGR��
debemos tener en cuenta la condi-
ción del penado, sujeto activo, como 
DJHQWH�GH�OD�SROLFtD��TXH�HVWDQGR�OOD-
mado, por mandato constitucional y 
OHJDO��D�SURWHJHU�D�ORV�FLXGDGDQRV��KD�
PDOWUHFKR�GH�IRUPD�OLWHUDO��GLUHFWD�\�
sin paliativos, los principios inspira-

dores y de actuación del cuerpo poli-
cial, de acuerdo con lo establecido en 
OD�/H\�2UJiQLFD�GH�)XHU]DV�\�&XHU-
pos de Seguridad y la Ley 10/1994, 
GH� ��� GH� MXOLR�� GH� OD� 3ROLFtD� GH� OD�
Generalidad-Mossos d’Esquadra”. Y 
DxDGtDQ��́ (Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�WUDWR�GH�
detenidos, los miembros del Cuerpo 
GH�0RVVRV�G·(VTXDGUD�� ´«�E��9HOD-
UiQ� SRU� OD� YLGD� H� LQWHJULGDG� ItVLFD�
de las personas que se encuentren 
detenidas o bajo su custodia y res-
SHWDUiQ� ORV�GHUHFKRV�� HO�KRQRU�\� OD�
GLJQLGDG� GH� ODV� PLVPDV«�µ� 'HEHU�
PDQLÀHVWDPHQWH�LQFXPSOLGR�

En cuanto el Tribunal tomó esta 
justa decisión, los agentes policiales, 
FRQ�HO�DSR\R�H[SOtFLWR�GHO�&RQVHMHUR�
Puig, reiteraron la solicitud de indul-
WR��OR�TXH�UHSUHVHQWDED�XQ�GHVDItR�\�
HVFDUQLR�GHO�7ULEXQDO��8QD�YH]�PDV��
&L8� DFXGtD� SUHVXURVR� DO� *RELHUQR�
HVSDxRO�� HVWD� YH]� SDUD� DPSDUDU� OD�
tortura, sin ningún prejuicio contra 
el Estado, según ellos, supuestamen-
te enemigo de Catalunya.

Y el Gobierno, cumpliendo los 
compromisos pactados con el Go-
bierno de Mas, en una decisión sin 
precedentes y completamente arbi-
WUDULD�� SUiFWLFDPHQWH� KD� DQXODGR�
las moderadas penas impuestas a 

los agentes, sustituyéndolas por las 
GH�PXOWD��TXH�HYLWDQ�GHÀQLWLYDPHQ-
te que los torturadores ingresen en 
la cárcel. Y, paralelamente, es aban-
GRQDGD�\�XOWUDMDGD�OD�YtFWLPD�GH�GL-
FKD�WRUWXUD��TXH�GHEH�REVHUYDU�DWy-
nita la total impunidad del maltrato 
que tuvo que soportar.

$Vt�SXHV��33�\�&L8��WDQ�DSDUHQWH-
PHQWH�GLVWDQWHV�GXUDQWH�HVWRV�GtDV�
GH�FDPSDxD�HOHFWRUDO��HO�~OWLPR�GtD�
GH�pVWD�HVWUHFKDQ�VXV�PDQRV�\� VXV�
OD]RV��FLHUWDPHQWH�QXQFD�URWRV��SDUD�
MXVWLÀFDU�\�DPSDUDU�OD�WRUWXUD��4Xp�
UD]yQ�WHQtD�HO�SURIHVRU�7RPiV�\�9D-
OLHQWH� FXDQGR� DÀUPDED� TXH� ´(Q� HO�
mundo actual se tortura y no sólo en 
los Estados totalitarios o a los pri-
sioneros de guerra, también en los 
Estados democráticos, anteponien-
GR�HO�LQWHUpV�R�UD]yQ�GH�(VWDGR�D�ODV�
JDUDQWtDV�R�GHUHFKRV�LQGLYLGXDOHV�GH�
los ciudadanos” (La tortura en Espa-
ña, F. Tomàs y Valiente, editorial 
Ariel, Estudios Históricos, 1973).

Ayer el Estado y el Gobierno de Ca-
talunya dieron un enorme paso atrás 
en la consolidación de la democracia y 
OD�GHIHQVD� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<��
paralelamente, venció una forma de 
ejercicio fascista del poder. Ese es el 
´(VWDGR�SURSLRµ�DO�TXH�DVSLUD�0DV�

Desnonaments: l’hora de la veritatAdA COlAu

portaveu de la pah 
i vocal de la Favb

El febrer de 2009 naixia la 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) a Barce-
lona. En aquell moment el 

SUREOHPD� GH� OHV� H[HFXFLRQV� KLSRWH-
càries estava completament invisi-
ELOLW]DW��QLQJ~�QR�HQ�SDUODYD��QLQJ~�
no es plantejava resistir a un desno-
nament i ningú no sabia què era la 
dació en pagament. Han passat qua-
si quatre anys, i avui el tema ocupa 
les primeres planes de tots els dia-
ris, es troba entre les 10 principals 
preocupacions de la població segons 
HO�&,6� L�KD�DUULEDW�D�SULRULWDW�GLQV�
O·DJHQGD�SROtWLFD��3HUz�HO�PpV�LPSRU-
WDQW� pV� FRP� V·KD� DUULEDW� ÀQV� DTXt��
amb un moviment ciutadà que, des 
GH� EDL[� FDS� DPXQW�� KD� DUWLFXODW� OD�
gent afectada i el conjunt de la so-
FLHWDW� LQGLJQDGD�� KD� DFRQVHJXLW� QR�
només denunciar el problema, sinó 
assenyalar responsables i, el que és 
PpV�LPSRUWDQW��GHÀQLU�OHV�VROXFLRQV�

$OKRUD� QR� SRGHP� VHU� WULRPID-
listes. Cal ser conscients que el 
SUREOHPD�� OOXQ\� GH� UHVROGUH·V�� V·KD�
DJUHXMDW��6·KDQ�SURGXwW���������H[H-
FXFLRQV�KLSRWHFjULHV� GHV� GHO� ����� L�
a tot l’Estat els desnonaments aug-
menten trimestre rere trimestre, 
ÀQV�DUULEDU�DOV�����DO�GLD��(VSDQ\D�
pV�HO�SDtV�HXURSHX�TXH�PpV�GHVQRQD��
TXH� PpV� KDELWDWJHV� EXLWV� DFXPX-
la (més de 5 milions segons l’INE, 
800.000 només en mans d’entitats 
ÀQDQFHUHV�� L�TXH�GLVSRVD�GH�PHQ\V�
lloguer social (al voltant de l’1%). En 
els 4 anys llargs que portem de cri-
VL��HO�JRYHUQ�QR�KD�IHW�UHV�SHU�DWXUDU�
OD�VDJQLD�L�HQ�FDQYL�QR�KD�GXEWDW�HQ�
rescatar els responsables del geno-
FLGL�ÀQDQFHU�DPE�PLOHUV�GH�PLOLRQV�
d’euros.

'DYDQW�XQD� UHDOLWDW� WDQ� FUXD� OD�
SUHVVLy�VRFLDO�QR�KD�IHW�PpV�TXH�DXJ-
PHQWDU� L� KD� HVFODWDW� DPE� O·DODUPD�
generada per diferents casos de suï-
cidi directament relacionats amb un 
desnonament.

$TXHVWD� DODUPD� KD� IRUoDW� TXH�
els dos partits majoritaris a nivell 
HVWDWDO�� 33� L� 362(�� ÀQV� DUD� VRUGV�

i cecs al drama dels desnonaments, 
KDJXHVVLQ� GH� UHDFFLRQDU�� 0DODX-
UDGDPHQW� KR� KDQ� IHW�� FRP� VHPSUH��
amb arrogància i d’esquenes a la 
FLXWDGDQLD�� /HV�PHVXUHV� ÀQDOPHQW�
aprovades pel govern aquest no-
YHPEUH� VyQ� FRPSOHWDPHQW� LQVXÀ-
cients i busquen només guanyar 
temps. Es limiten a una moratòria 
d’alguns desnonaments, que exclou 
la immensa majoria dels casos i no 
PRGLÀFD� HO� SURFHGLPHQW� KLSRWHFDUL�

actual, responsable de condemnar 
les persones afectades a un deute 
GH� SHU� YLGD�� $OKRUD� TXH� HO� *RYHUQ�
central deixa abandonades a la seva 
VRUW�PLOHUV�GH�IDPtOLHV�MD�DIHFWDGHV��
anuncia un decret segons el qual es-
WUDQJHUV�TXH�SXJXLQ�FRPSUDU�XQ�KD-
bitatge per valor superior a 160.000 
HXURV� REWLQGUDQ� ´JUDWLVµ� HO� SHUPtV�
de residència. Els mateixos pisos i 
HOV�GUHWV�KXPDQV�TXH�HV�QHJXHQ�D�OD�
JHQW�TXH�YLX�DTXt��HV�SRVHQ�D�OD�YHQ-
da, bàsicament pensant en atraure 
ULFV�SURYLQHQWV�GH�5~VVLD�L�;LQD�

(O� SUREOHPD�� GRQFV�� QR� V·KD� UH-
VROW��SHUz�Vt�TXH�SRGHP�DÀUPDU�TXH�
estem més a prop que mai. El que 
a l’inici eren demandes de les per-
VRQHV� DIHFWDGHV� DYXL� KR� UHFRO]D� XQ�
90% de la població. La retroactivitat 
de la dació en pagament ja no és un 
tabú, la moratòria dels desnona-
ments que era implantejable fa un 
DQ\� TXH� HVWj� D� O·DJHQGD� SROtWLFD� L�
judicial, la creació del banc dolent 
podria transformar-se en l’oportu-
QLWDW� GH� UHFRQYHUWLU� HOV� KDELWDWJHV�
en mans dels bancs (almenys els 
QDFLRQDOLW]DWV��HQ�HO�SDUF�GH�OORJXHU�
social. Jutges, ajuntaments... Fins i 
WRW�PDQ\DQV�L�SROLFLHV�KDQ�FRPHQoDW�
a insinuar que podrien desobeir la 
llei per no convertir-se en la mà exe-
cutora d’una normativa perversa al 
servei d’interessos especulatius.

Pel que fa a Barcelona, segueix 
VHQW� XQD� GH� OHV� SURYtQFLHV� PpV�
DIHFWDGHV�� 'HO� FHQWHQDU� GH� GHVQR-
naments diaris que es fan a Cata-
lunya, uns 80 es fan a Barcelona 
SURYtQFLD�� 0DOJUDW� DL[z�� O·$MXQWD-
ment de Barcelona és dels que està 
trigant més en respondre. Ja fa més 
d’un any que es va crear, a instàn-
cies de la PAH, la Comissió mixta 
de prevenció de desnonaments, a la 
qual també participa la Favb. En tot 
DTXHVW� WHPSV� V·KD� DFRQVHJXLW� TXH�
ÀQDOPHQW��D�SDUWLU�G·DTXHVW�PHV�GH�
desembre, Barcelona se sumi als 
municipis que deixen de cobrar la 
SOXVYjOXD��LPSRVW�TXH�SHQDOLW]D�OHV�
dacions en pagament i les execuci-

RQV� KLSRWHFjULHV�� IHQW� TXH� OHV� SHU-
sones que perden casa seva a sobre 
KDJLQ� GH� SDJDU� PLOHUV� G·HXURV� HQ�
LPSRVWRV��FRP�VL�KDJXHVVLQ�YHQXW�OD�
casa). A més de la plusvàlua, el go-
YHUQ�PXQLFLSDO�KD�DQXQFLDW�TXH�UH-
forçarà el servei de mediació que ja 
HV�ID�D�OHV�RÀFLQHV�G·KDELWDWJH�L�TXH�
FUHDUj� GRV� HGLÀFLV� KDELOLWDWV� FRP�
DOORWMDPHQW�WHPSRUDO�SHU�D�IDPtOLHV�
desnonades. Un cop més, mesures 
FRPSOHWDPHQW�LQVXÀFLHQWV�

L’Ajuntament de Barcelona, 
igual que la resta d’administraci-
ons locals, autonòmiques i estatals, 
segueixen sense abordar el tema de 
IRQV�� IRUoDU� OHV� HQWLWDWV� ÀQDQFHUHV�
a aturar els procediments, a condo-
QDU�HOV�GHXWHV�LOÃOHJtWLPV�L�D�SRVDU�D�
disposició els pisos buits en règim 
de lloguer social. Els diferents par-
tits de govern (PP a Madrid, CiU a 
Catalunya) pretenen actuar per pal-
liar el problema amb mesures que 
no incomodin ni emprenyin unes 
HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV�GH�OHV�TXDOV�DUD�
en depenen.

Afortunadament la societat civil 
està més decidida que mai a en-
capçalar la resposta, sense cedir a 
les amenaces ni als xantatges dels 
bancs. La Iniciativa Legislativa Po-
pular que planteja la moratòria de 
WRWV� HOV� GHVQRQDPHQWV� G·KDELWDWJH�
KDELWXDO�� OD� GDFLy� HQ� SDJDPHQW� UH-
troactiva i el lloguer social dels pisos 
buits en mans dels bancs, ja porta 
més de 750.000 signatures entrega-
GHV�L�VHJXHL[�ÀQV�D�ÀQDOV�GH�JHQHU��
DPE� O·DPELFLy� G·DUULEDU� FRP� D� Pt-
QLP�DO�PLOLy�GH�ÀUPHV��6L�HO�*RYHUQ�
persisteix en no escoltar la ciutada-
nia es trobarà que la pràctica de la 
desobediència civil s’estendrà cada 
cop a més àmbits, i que el conjunt de 
la societat el farà directament res-
ponsable del patiment de milers de 
IDPtOLHV��(Q�GHÀQLWLYD��VL�HO�*RYHUQ�
insisteix en formar part del proble-
ma, i no de la solució, fer caure el 
Govern esdevindrà una prioritat de 
O·DJHQGD�VRFLDO�L�SROtWLFD��+L�KD�YLGHV�
literalment en joc.

OSi el Govern insisteix en formar part del 
problema dels desnonaments, i no de la 
solució, fer caure el Govern esdevindrà 
una prioritat en l’agenda social 
i política: hi ha vides literalment en joc
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El Pla d’Inversions Municipal concreta 

la dotació econòmica dels projectes 

D�GHVHQYROXSDU�HQ�OD�FLXWDW�ÀQV�DO�
ÀQDO�GHO�PDQGDW��Carrer analitza les 

prioritats municipals i dóna un toc 

d’atenció sobre temes pendents que no 

hi han trobat cabuda

Plans aturats i prioritats municipals

AlbERt RECIO
professor d’economia aplicada 
i membre de la junta de la favb

l Pla d’Inversions Municipal 

(PIM) és un dels principals indi-

catius sobre què pensa fer l’Ajun-

tament al llarg del seu mandat. Allà es 

plasma la proposta d’inversions a la qual 

van associades la creació i remodelació 

d’equipaments i les reformes urbanísti-

ques. És cert que no tot el que es fa a Bar-

celona depèn de l’Ajuntament: equipa-

ments bàsics com els educatius, sanitaris 

o residències de gent gran corresponen 

a inversions d’altres administracions. I 

per tant, el PIM només dóna informació 

d’una part de les iniciatives. Però és una 

indicació important de prioritats, canvis 

d’orientació, tipus d’equipaments priori-

taris, etc.

Un pla de retallades

En el seu conjunt, aquest és un pla que 

retalla força les inversions respecte a 

plans precedents. A la memòria del pla 

2007-2011 es preveia una inversió total 

de 2.742 milions d’euros, i al pla 2012-

2015 la previsió és de 1.169,4 milions 

d’euros. Una reducció del 57,4% del ni-

YHOO�LQYHUVRU��R�HO�TXH�VLJQLÀFD�SDVVDU�GH�

685 milions d’inversió anual a 292. Cal a 

més matisar una qüestió no menor. Als 

càlculs que hem realitzat sobre quina 

és la inversió per districtes hem trobat 

sorprenentment que, al llistat que dóna 

l’Ajuntament, els números no quadren 

amb l’àrea de cultura, coneixement, cre-

ativitat i innovació. Segons el llistat mu-

nicipal, la inversió total és de 143,7 mi-

lions, però fent la suma de les partides 

que dóna el llistat només surten 104,9 

milions. Hem fet la suma diversos cops i 

OD�FDOFXODGRUD�pV�LQÁH[LEOH��2�Ep�KL�KD�XQ�
error de suma, o s’han oblidat partides. 

No és un error menor, és quasi bé un terç 

del pressupost de l’àrea. Potser tanta cre-

ativitat i innovació han fet que també les 

matemàtiques siguin diferents.

L’argument de les retallades és prou 

conegut. Estem en uns moments durs, 

hem d’ajustar la despesa, no podem fer 

una altra cosa. El tema és clarament 

discutible, tant en termes generals -cada 

cop és més evident que les retallades als 

pressupostos públics generen més atur, 

menys activitat, menys benestar i més 

desigualtats- com en el cas municipal, 

amb un alcalde que presumeix de tenir 

OHV� ÀQDQFHV� VDQHMDGHV� L� TXH� QR� ID� PpV�
perquè no li deixen. Potser seria bo que 

ho expliqués més clarament, a veure si 

ho entenem.

Despesa, prioritats i distribució

Un pla com el PIM sempre respon a un 

munt de tensions. Històries passades 

que obliguen a fer certes inversions, res-

postes a demandes electorals, prioritats 

PDQLIHVWHV� GH� O·HTXLS� GH�*RYHUQ�� HWF��2�
sigui, que és difícil trobar un pla que obe-

eixi només a una línia de treball. En tot 

cas, el que sí que podem esbrinar és si 

alguns tipus d’inversions resulten més 

prioritàries que altres, o a quin tipus de 

demandes es dóna més resposta. Per fer 

això hem mirat tres elements: quines són 

les principals inversions del pla i on es 

concentren, en quina mesura responen 

als incompliments del pla anterior, i en 

quina mesura  responen a les demandes 

del moviment veïnal del territori (per 

mesurar-ho hem utilitzat el llistat d’in-

compliments i demandes que va publicar 

Carrer al número 118, pàgina 32 a 36).

Del total d’inversions previstes, apro-

ximadament la meitat se situen als bar-

ris (584,86 milions) i la resta queda a la 

Casa Gran. El gruix de les inversions 

centrals es dedica a la millora dels sis-

WHPHV� LQIRUPjWLFV�� HO� ÀQDQoDPHQW� GHOV�
grans centres culturals (museus, zoo), 

l’organització d’esdeveniments (mundial 

de natació etc.), millores en els serveis de 

policia municipal, equipaments de ser-

veis de neteja, aigua, etc, i millores en 

HGLÀFLV�PXQLFLSDOV�
Que hi hagi una forta diferència d’in-

versió per barris d’entrada no vol dir 

massa cosa. Pot ser que en uns barris 

calgui fer grans inversions que en al-

tres ja estan fetes, o que tenen un cert 

caràcter de ciutat. Allò que cal veure és 

a) si al llarg dels anys existeix una dis-

criminació palesa b) si aquestes inversi-

ons tendeixen a reduir les desigualtats 

entre barris i a garantir la satisfacció 

de les necessitats bàsiques. Del primer 

aspecte no en parlarem, ja que caldria 

fer un estudi històric dels darrers trenta 

anys. Del segon, sí que podem començar 

veient-ne algunes coses.

El fet que hi hagi districtes que experi-

menten major inversió és en part perquè 

se’ls imputen inversions de ciutat o són 

subjecte d’actuacions pendents de fa molt 

de temps. És per exemple el cas de Ciutat 

Vella, on el projecte del Born (una actu-

ació feta amb una clara intenció política) 

s’emporta ell sol 13,2 milions d’euros i 

altres inversions importants van a parar 

a diferents museus instal·lats al distric-

te. És també el cas de Sant Martí, on es 

destinen 40 milions a l’entorn de Glòries, 

un projecte que afecta en part l’Eixam-

SOH�L�TXH�Wp�FDUjFWHU�GH�FLXWDW��2�HO�FDV�GH�
l’Eixample, on les inversions més grans 

van dedicades a la reforma dels mercats. 

Si traiem aquestes inversions, la situació 

resulta molt més semblant entre distric-

tes, encara que alguns (especialment les 

Corts, Gràcia i Sant Andreu) presenten 

nivells d’inversió substancialment me-

nors. En aquest darrer cas, el de Sant 

Andreu, és evident que la baixa inversió 

està relacionada amb un dels temes que 

la Favb considerava fonamental en el 

present mandat: el del projecte de parc i 

equipaments lligats al pla Sant Andreu- 

Sagrera.

Sí que es veu en canvi que, almenys 

com a tendència, hi ha una preferència 

per unes línies d’actuació. A molts dis-

trictes la reforma dels mercats s’emporta 

un dels premis grossos de les inversions: 

E

El Pla d’Inversions Municipal, 

entre les retallades i el gir social

Distribució De la Despesa 

per Districtes

Milions d’euros
Ciutat Vella 65,88

Eixample 103,10

Sants-Montjuïc 86,55

Les Corts 18,09

Sarrià Sant Gervasi 47,86

Gràcia 31,29

Horta Guinardó 46,46

Nou Barris 50,12

Sant Andreu 28,35

Sant Martí 107,56

Total districtes 584,86

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos

i Política Fiscal 2012 i elaboració pròpia.

IgnASI R. REnOm
Tot i que una part important de la inversió se l’emporta la reforma de grans vies, la Diagonal no es toca

OL’Ajuntament redueix en 

un 57,4% el nivell inversor 

repecte l’anterior mandat, és 

a dir, de 685 milions d’euros 

anuals a només 292 per any

OLa meitat de les inversions 

previstes del 2012 al 2015 

(584 milions) se situen 

als barris i els mercats 

municipals s’enduen la grossa

�pASSA A lA pàgInA 18
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jOSEp mARIA mOntAnER
arquitecte

ossiblement la més gran obra 

barcelonina, després dels Jocs 

2OtPSLFV�� MXQW� DPE� OD� SODoD� GH�
les Glòries, l’obertura de la Diagonal i el 

Fòrum 2004, és la gran estació i equipa-

ments a la Sagrera, que segueix per una 

via lenta i controvertida.

Abans dels Jocs, al 1989, la Generali-

tat de Catalunya ja va fer una reserva de 

sòl per al que llavors se’n deia el traçat del 

TGV. El 1993 van començar les idees per 

a la nova estació de l’AVE en els antics 

terrenys ferroviaris de la Sagrera, amb 

un projecte fallit de Norman Foster. Des-

prés de llargs i tortuosos tràmits legals, 

el 1996 va ser aprovat per la Generalitat 

i el 1997 es van fer els primers projectes i 

pressupostos, just a l’època que va arren-

car la polèmica sobre el traçat de l’AVE 

per la ciutat de Barcelona. El 2006 se li 

va encarregar a Frank Gehry el projec-

WH�GH�O·HGLÀFL�PpV�UHSUHVHQWDWLX��OD�WRUUH�
G·RÀFLQHV��HQ�FDVFDGD�L�GH����SODQWHV��(O�
2008 es van començar les obres als ter-

renys per part del Ministeri de Foment 

i el març del 2012 es va fallar el concurs 

municipal del gran parc de 40 hectàrees, 

guanyat per tres equips d’arquitectes: 

Alday-Jover, RCR i Adriaan Geuze.

Per tant, es tracta d’un projecte sum-

mament ambiciós i de gran longitud que 

depèn tant de les inversions del Ministeri 

de Foment com dels pressupostos locals i 

de les inversions privades.

/·HGLÀFL� FHQWUDO�pV� OD�JUDQ�HVWDFLy�GH�
l’AVE amb l’intercanviador, una megaes-

tructura amb múltiples nivells i amb un 

pati de connexions, que serà un nus que 

reordeni la xarxa de transport públic de 

Barcelona: alta velocitat, rodalies, metro 

i autobusos interurbans, més aparca-

ments i viari. Les obres d’infraestruc-

tures, col·lectors i túnels estan en curs. 

Malgrat que l’AVE hi podrà circular el 

2013, tot el complex de l’intercanviador 

QR�HVWDUj�HQOOHVWLW�ÀQV�DO�������/D�FULVL�
no ha aturat les obres, però les ha alentit.

3HU�DO�JUDQ�HGLÀFL�G·RÀFLQHV��PpV�KRWHOV�
i comerços de Gehry, en via morta, darre-

rament s’ha presentat la possibilitat d’un 

operador xinès. I, a més a més d’equipa-

ments públics pendents, hi ha projectes 

d’habitatge públic i privat, signats per 

arquitectes com Manuel de Solà-Morales 

i Josep Lluís Mateo, entre d’altres.

Aquesta antiga zona de vies tenia tam-

bé elements de patrimoni industrial i habi-

tatge obrer que han sigut derruïts en gran 

part, i s’ha posat èmfasi en la restauració de 

la Torre del Fang, just al principi d’aquest 

gran eix i molt a prop del pont projectat per 

6DQWLDJR�&DODWUDYD�DEDQV�GHOV�-RFV�2OtP-

pics. A més a més, el 2011 van aparèixer 

restes arqueològiques corresponents a una 

vil·la romana del segle V.

Així les coses, els veïns del voltant, 

TXH�SDWHL[HQ�HOV�HIHFWHV�GH�WDQTXHV�LQÀ-

nites, sorolls i pols d’unes obres fetes amb 

extrema lentitud, amb l’horitzó que no 

HVWDUDQ�DFDEDGHV�ÀQV�DO�������WHQGHL[HQ�
a prendre’s amb resignació aquesta obra 

faraònica de les infraestructures viàries.

El pla de la Sagrera, en via lenta

P

OUna de les obres 

barcelonines més grans 

GHVSUpV�GHOV�-RFV�2OtPSLFV�
està empantanegada per 

culpa de la crisi

jOAn mOREjón
Aspecte de les obres de la Sagrera l’any 2009

Sant Andreu - Sagrera

l’aparcament de la Gardunya (Ciutat 

Vella), els mercats de Sant Antoni i el 

Ninot (Eixample), el mercat de Sants, el 

de Galvany (Sarrià-Sant Gervasi), els del 

Guinardó i Horta, reben inversions subs-

tancioses. No està malament: els mercats 

municipals compleixen un bon servei i 

són més estratègics que mai enfront de la 

necessitat de canvi del model alimentari. 

Simplement constatar que no s’han vist 

afectats per les retallades que han patit 

altres tipus d’equipaments.

Un factor destacable és que es promo-

cionen les inversions en les grans vies de 

la ciutat (passeig de Gràcia, la Rambla, 

passeig de Sant Joan, Paral·lel), inversi-

ons no demanades pel teixit associatiu, 

però que segurament es veuen bàsiques 

per consolidar el model de ciutat-apara-

dor que tant sembla agradar a l’actual 

equip de Govern. La que no es toca és la 

Diagonal, un tema tabú desprès que CiU 

i “el partit del cotxe” utilitzessin el tema 

per erosionar l’anterior Govern, pospo-

sant sine die una reforma urbanística i 

un tramvia necessaris. 

I una prioritat destaca per la seva ab-

sència. El del pla de Portes de Collserola. 

El primer gran projecte urbanístic que 

es va presentar com “una nova forma de 

IHU�FLXWDWµ��$O�ÀQDO�KD�SDVVDW�DOOz�TXH�GHV�
del moviment veïnal ja vam dir: que es 

tractava d’una volada d’ocells sense soli-

desa. El pla ara simplement s’ha oblidat, 

i tampoc no s’han considerat les deman-

des més serioses per preservar Collsero-

la com a espai natural (com la de molts 

barris demanant el soterrament de línies 

d’alta tensió).

'qÀFLWV�SDOSDEOHV

Una cosa és clara: el pla actual trenca 

amb el passat. A l’enquesta de la Favb 

vam detectar 64 incompliments del PAM 

anterior. Una situació que ha estat habi-

tual (i si es segueix la mateixa tònica al 

mandat actual, el ritme d’inversions en-

cara serà més reduït que l’anterior) i que 

ha provocat que molts projectes s’acabes-

sin fent en el mandat posterior. Però ara 

sembla que les retallades s’han endut per 

molt temps velles demandes dels barris.

Dels 64 incompliments, només hem 

estat capaços de trobar-ne sis que es 

mantenen al pla actual (és possible que 

amb tantes dades n’hi hagi algun més 

que sens dubte detectareu): la construc-

ció de l’escola Mediterrània (a la Bar-

celoneta), la reforma de Sant Pere més 

Baix (al Casc Antic), l’operació Glòries 

(Eixample-Sant Martí), la reforma de la 

Ronda General Mitre (a Sant Gervasi), el 

pla dels Tres Turons i la intervenció al 

Canòdrom (al Congrés).

Alguns grans temes especialment sen-

sibles als barris queden de moment obli-

dats, com el de la Model, la millora dels 

barris de les Planes, el Pla Myrurgia (a 

Sagrada Família), la reforma de la pla-

ça Eivissa (a Horta), la piscina al carrer 

Molí i l’equipament al solar de l’antiga 

fàbrica Ideal Plástica Flor (a Prosperi-

tat), el casal infantil-juvenil de Can Pe-

guera (a canvi, l’Ajuntament en dóna un 

a Càritas al Turó de la Peira), l’esmentat 

pla Sagrera... 

De les demandes del barris hi ha coses 

que queden totalment oblidades, especi-

alment la insistència en la necessitat de 

dotació d’escoles bressol públiques. Aquí 

la política conservadora de propiciar els 

negocis privats i de tornar a la família 

(bàsicament a les dones) les funcions 

tradicionals s’ha imposat en tota regla. 

També es demanaven molts equipa-

ments per a la gent gran, especialment 

residències i centres de dia, casals i molts 

centres cívics i culturals. Dels primers no 

hi ha gaire pistes, però com que es tracta 

d’equipaments on l’Ajuntament només 

hi posa el sòl, és possible que no els sa-

piguem veure. De noves biblioteques i 

centres social sí que hi ha alguna mostra, 

però sens dubte amb una quantitat molt 

menor a la que plantegen els barris.

Es podria dir que la manca de partici-

pació que el teixit veïnal ha denunciat en 

tot el procés, s’ha traduït en un oblit es-

pectacular de les seves demandes, només 

ateses puntualment o quan la situació 

era de tals dimensions que no es podia 

ajornar.

Dos apunts més. S’entreveu una molt 

escassa política de sòl. De fet, la partida 

més important són 94 milions dedicats 

a pagar expropiacions que ja estaven en 

marxa del mandat anterior, però escassa-

ment 15 milions a noves operacions. Per 

altra banda, també es detecta una minsa 

política d’habitatge. En total, uns 40 mi-

lions d’euros. La part més important se 

l’emporta el Pla Empenta, una subvenció 

de 18 milions als promotors privats per-

què accelerin alguns projectes (Casernes, 

Can Batlló, Marina de la Zona Franca); 

12,7 a rehabilitació (fonamentalment a 

Ciutat Vella i Sant Martí); i 8,7 a habi-

tatge social. No sembla que amb aques-

tes quantitats es pugui donar resposta 

al drama social dels desnonaments i els 

habitatges inadequats.

Aquesta lectura sens dubte incomple-

ta del pla d’inversions suggereix, però, 

XQ�GLDJQzVWLF�EjVLF��eV�LQVXÀFLHQW�SHU�IHU�
front a la crisi i les necessitats socials, ha 

privilegiat la visió partidista de l’Ajunta-

ment enfront de les demandes dels barris 

i deixa pendents molts problemes i temes 

que fa temps que caldria haver resolt.

OLes retallades del pressupost 

deixen en dic sec un 90% de 

les demandes dels barris, per 

exemple l’exigència de més 

dotació d’escoles bressol

jOAn lInuxbCn
El pla “estrella” de Portes de Collserola s’ha quedat en un calaix, però el 

veïnat continua reivindicant el soterrament de les torres l’alta tensió

� vE DE lA pàgInA 17

OL’AVE circularà per la Sagrera 

el 2013 però l’intercanviador 

GH�WUDQVSRUW�QR�HVWDUj�ÀQV�HO�
2016. Els veïns s’ho prenen 

amb resignació 

O/·HGLÀFL�G·RÀFLQHV�TXH�HV�YD�
encarregar a Frank Gehry 

el 2006 està en via morta i 

ara es parla de la possibilitat 

d’un operador xinès
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La casa 

Burés cau 

a trossos
CRIStInA pAlOmAR

a degradació de la Casa Burés és 

XQ�GHOV�FDVRV�PpV�ÁDJUDQWV�G·LQ-

competència de les administraci-

ons en la gestió del patrimoni de Barce-

lona. Fa més de deu anys que s’intenta 

donar una sortida digna a una de les 

cases modernistes més belles de la dre-

ta de l’Eixample sense cap èxit. Situada 

en el xamfrà dels carrers Girona i Ausiàs 

0DUFK��O·HGLÀFL�FDX�OLWHUDOPHQW�D�WURVVRV�
L�DUD��ÀQV� L� WRW�� pV�YtFWLPD�GH�UREDWRULV��
L’últim episodi d’aquest culebrot kafkià 

es va produir el 9 de novembre passat, 

quan l’empresa de seguretat va detectar 

que uns desconeguts hi havien entrat a 

O·HGLÀFL��KDYLHQ�IHW�IRF�SHU�FXLQDU�L�KL�KD-

vien robat coure.

Tots els intents perquè la Casa Bu-

rés es destini a equipaments per al 

barri han fracassat. El govern Hereu 

va comprar l’edifici a una immobilià-

ria al 2007 per convertir-lo en el mu-

seu del Modernisme, poc després se’n 

va desdir i un any més tard el venia 

la Generalitat per 26 milions d’euros. 

L’elevat cost de la reforma ha fet invi-

able transformar la Casa Burés en una 

conselleria, així que ara el govern ca-

talà intenta subhastar-la perquè sigui 

un hotel de luxe.

L

Dreta de l’Eixample

Virrei Amat, historia 

de una escalera mecánica

Zona sud de Nou Barris

luIS CAlDEIRO

l Mago Félix, personaje ra-

diofónico popular, entre otras 

cosas, por llevar años reivin-

dicando una escalera mecánica para el 

metro de la plaza Virrei Amat, deberá 

seguir con su hacha de guerra. ¿La ra-

zón? Que el proyecto municipal de ins-

talar dos escaleras -una en la esquina 

del Paseo de Fabra i Puig con la calle 

de Pi i Molist y otra en el centro de la 

plaza- ha pasado a mejor vida. Se cons-

truirá sólo la de la plaza, situada en 

una nueva boca de metro que contará 

además con ascensor.

Si tenemos en cuenta que la escale-

ra de Fabra i Puig con Pi i Molist cons-

tituye el enlace ideal entre los trans-

SRUWHV� GH� VXSHUÀFLH� �EXV�� \� HO� PHWUR�
-en una zona que es un auténtico nudo 

GH�FRPXQLFDFLRQHV��FRQ�XQ�GHQVR�WUiÀ-

co-, podremos comprender el enfado de 

ORV�YHFLQRV�� FRQ�3HS�2UWL]� �SUHVLGHQWH�
de la asociación vecinal de Can Pegue-

ra y miembro de la junta de la Favb- a 

la cabeza.

También habrá de esperar la tan 

ansiada nueva parada entre las estaci-

ones de Maragall y Llucmajor (un tra-

mo tan largo que para recorrerlo el me-

tro roza el tiempo límite para rescate 

en caso de peligro); parada que obvia-

mente hubiera podido ser Virrei Amat. 

(O�PRWLYR� RÀFLDO� GH� HVWRV� FDPELRV� HV��

como siempre, un recorte en los pre-

supuestos. Y aunque la llamada “nive-

lación”, es decir, la puesta a la misma 

altura del estribo de los vagones del 

metro y el andén (imprescindible en 

una estación donde la distancia entre 

ambos llega a alcanzar los 40 cm, un 

auténtico peligro) sí se llevará a cabo, 

el enfado y la frustración en el vecin-

dario son más que evidentes.

E

La Model, futur en disputa
lluíS RAbEll
president de la favb 
i de l’av esquerra de l’eixample

a reivindicació de l’espai que 

ocupa la presó Model, a l’Es-

querra de l’Eixample, es con-

fon amb la història del moviment ve-

ïnal d’aquest barri. Després d’anys de 

treball de l’Associació de Veïns amb 

l’administració municipal, quan el 

vell anhel prenia la forma d’un ambi-

ciós projecte d’equipaments, la crisi 

i les restriccions pressupostàries de 

la Generalitat han esvaït de l’horitzó 

un trasllat a curt termini. La Conse-

OOHULD� GH� -XVWtFLD� KD� GHVFDUWDW� GHÀQL-
tivament l’opció de Zona Franca. De 

fet, aquest departament no contempla 

la construcció de cap nou centre peni-

tenciari: ni en aquell solar, triat a les 

acaballes del govern tripartit i jutjat 

inadequat, ni enlloc més.

Continuïtat inviable?

La Conselleria sospesa actualment 

dues possibilitats: realitzar algu-

nes obres de reparació a les vetustes 

LQVWDOÃODFLRQV� �L�PDQWHQLU�OHV� LQGHÀQL-
dament en funcionament-, o bé esta-

blir un pla de trasllat d’interns cap a 

les presons buides de què disposa la 

Generalitat, com ara la de Figueres. 

Aquesta opció resulta complicada: no 

és fàcil desplaçar un munt de funcio-

naris des de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Però tampoc resulta senzill 

pel que fa als interns: la majoria dels 

que es troben a la Model són preven-

tius, la qual cosa implica un moviment 

continu entre la presó i els jutjats que 

n’instrueixen les causes.

Tanmateix, la continuïtat de la 

Model es pot revelar finalment invia-

ble. La degradació del centre sembla 

no tenir aturador. Fa unes setmanes, 

una sobtada proliferació de rates, 

“empeses” pels moviments de terres 

que comporten les obres de connexió 

del túnel de l’AVE amb l’estació de 

Sants, ho feia palès. La massificació 

persistent de la presó, amb cel·les on 

han de conviure fins a sis reclusos, 

planteja una urgent problemàtica de 

drets humans i qüestiona la finalitat 

de reeducació i reinserció social assig-

nada per l’actual ordenament jurídic 

a la institució penitenciària.

Si al capdavall el Govern acaba mo-

YHQW� ÀW[D�� HO� YHwQDW� KDXUj� GH� EUHJDU�
per fer valer un projecte que contem-

pla equipaments educatius, esportius, 

XQD�UHVLGqQFLD�GH�JHQW�JUDQ�L�ÀQV�L�WRW�
un centre de referència per al tracta-

ment de l’autisme, tot conservant una 

part substancial del patrimoni arqui-

tectònic i restaurant els frescos de la 

“Capella Gitana d’Helios Gómez”. No 

en va des de l’Ajuntament ja se’ns sug-

gereix que hauríem de ser “realistes” i 

considerar alternatives menys dispen-

dioses. Amb alguna promoció immobi-

liària pel mig, potser?

ARxIu fAvb
La degradació de la presó sembla no tenir aturador

L

Esquerra de l’Eixample

IvAn ORtIz
La zona sur de Nou Barris reclama que se cumplan los compromisos

El centre 

cultural, 

a l’espera

Sant Martí de Provençals

néStOR bOgAjO

Els polítics es van fer la foto el 12 d’abril 

de 2007. Jordi Hereu, alcalde de Barcelo-

na, i Alfredo Pérez Rubalcaba, ministre 

de l’Interior, signaven un conveni en què 

l’Estat cedia a la ciutat 1.650 metres qua-

drats del solar de la caserna de la Ver-

neda perquè el consistori hi aixequés un 

centre social i cultural d’11.000 metres 

quadrats. Era una nova victòria del mo-

viment veïnal, que encapçalat per l’AV 

Sant Martí de Provençals lluitava des 

GHO������SHUTXq�V·DSURÀWpV�XQ�VRODU�TXDVL�
en desús i que podia apaivagar la manca 

d’equipaments de la barriada, nascuda 

com a barri dormitori. Han passat cinc 

anys i mig des d’aquella foto. El centre 

havia d’estar llest el 2011, però el solar 

KD�HVWDW�RFXSDW�ÀQV�DUD�SHOV�FRW[HV�GHOV�
policies i les casetes de les obres de remo-

delació de la caserna. Ara que el descam-

pat quedarà lliure, l’Ajuntament al·lega 

manca de recursos. “Continuem buscant 

els diners”, declarava fa unes setmanes 

el Districte a “El Periódico”, després que 

l’equipament caigués del Programa d’Ac-

WXDFLy�GHO�'LVWULFWH������������ÀQDOPHQW�
rebutjat a Sant Martí-. El 4 de desembre, 

el consell va donar suport a una propo-

sició presentada pel PSC que instava 

O·HTXLS�GH�JRYHUQ�D�GHÀQLU�HO�SURMHFWH�GH�
l’equipament durant el primer semestre 

del 2013 i a iniciar les obres abans d’aca-

bar l’any. Només CIU va votar en contra.

OEl enfado y la frustración 

de los vecinos es evidente 

al conocerse el enésimo 

incumplimiento: la negativa 

a las escaleras de Pi i Molist
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néStOR bOgAjO

Tot semblava ben encarat el 2011: des-

prés d’anys de discussions, l’Ajuntament 

de Barcelona i les entitats veïnals havien 

consensuat un projecte per al cobriment 

de les vies de l’AVE a Sants. Els veïns 

havien hagut de renunciar a la seva 

idea inicial: un soterrament del trànsit 

ferroviari que cosís la barriada, partida 

en dos. A canvi, guanyarien un llarg pas-

seig urbanitzat en forma de parc.

CIU, però, va fer tabula rasa en 

arribar al govern municipal. El con-

sistori va presentar el maig una nova 

proposta, molt allunyada de les aspira-

cions de les entitats mobilitzades (AV 

Badal-Brasil-La Bordeta, AV Hosta-

francs, Centre Social de Sants, Comis-

sió de Veïns de la Bordeta, Comissió de 

veïns afectats per les obres de l’AVE i 

Plataforma pel Soterrament). El nou 

projecte elimina els talussos que forma-

ven el parc des del carrer de Burgos, i 

que feien més amable l’entorn del ca-

laix, facilitaven la connexió d’un costat 

a l’altre del passeig i impedien que el 

carrer d’Antoni de Capmany -paral-

lel al traçat del tren- esdevingués una 

via de comunicació rodada. El calaix 

esdevindrà, segons la nova idea muni-

FLSDO��XQ�HGLÀFL�FRQWLQX�GH�����PHWUHV�
de llarg i 5-11 metres d’alçada, per la 

coberta del qual discorrerà una rambla 

interrompuda. Capmany, recentment 

SDFLÀFDW��VHUj�XQ�YLDO�SHU�D�YHKLFOHV�TXH�
connectarà la plaça de Sants i la Riera 

Blanca, arrambat al calaix i apropant 

als habitatges els ascensors per acce-

dir a la rambla. “La proposta l’han fet 

prioritzant criteris polítics i no tècnics, 

i menys pensant en els nostres barris. 

Han fet cas omís al projecte treballat 

i consensuat per part de tothom, i han 

presentat un de nou que no recull la fei-

na feta. I el pitjor de tot és que, quan 

estaven a l’oposició, van votar a favor 

de l’anterior projecte”, escrivien els ve-

ïns a l’Ajuntament l’octubre passat. El 

novembre van fer-li arribar una nova 

proposta sobre la qual treballar. El con-

sistori té pressa per resoldre el proble-

ma, però encara no ha contestat.

I, per últim, una darrera malifeta: 

l’Ajuntament es nega a pagar el sou sim-

bòlic de l’arquitecte independent que ha 

hagut d’assessorar als veïns degut al can-

vi de projecte, una pràctica habitual a la 

ciutat i que ja s’havia dut a terme durant 

les negociacions anteriors pel cobriment 

de les vies de l’AVE a Sants.

Sant Adrià del Besòs

La Mina, una 

història interminable
AnDRéS nAyA

l 1969 l’Ajuntament de Por-

cioles va decidir construir un 

nou barri per ubicar-hi els 

barraquistes de diferents poblats de 

la ciutat. El barri tindria una vintena 

de blocs que sumarien 2.700 habitat-

ges. Com era natural en aquella època, 

Barcelona traslladava els seus proble-

mes als municipis limítrofs. La Mina 

es va ubicar a Sant Adrià del Besòs i 

no va comptar ni amb la urbanització 

imprescindible, ni amb els serveis mí-

nims ni amb els equipaments necessa-

ris. El barraquisme de Barcelona va 

donar pas al “barraquisme vertical” 

de Sant Adrià. Les condicions de vida 

eren indignes.

Des del 1989 es van aprovar sis plans 

de remodelació que mai no es van por-

tar a terme. L’any 2000 es va crear el 

Consorci de la Mina, format per la Ge-

neralitat, l’Ajuntament de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona i la presència 

pràcticament testimonial de l’Ajunta-

ment de Sant Adrià. La Mina estava 

ubicada entre els terrenys de la Sagrera 

i el Fòrum. S’hi havia d’intervenir.

Es va aprovar un nou pla amb el 

compromís de realitzar-hi una inversió 

de 95 milions d’euros. Es van progra-

mar les obres de reforma urbanística, 

la construcció de 900 nous habitatges 

i dels necessaris equipaments. Havia 

G·HVWDU�ÀQDOLW]DW�O·DQ\������
Es va urbanitzar la nova Rambla, 

s’hi van aixecar dues noves esglésies 

(una evangèlica i una altra catòlica) i 

s’hi va construir una biblioteca i un po-

liesportiu. També s’hi va fer passar el 

tramvia. I s’hi van construir alguns ha-

bitatges sense arribar als 900 compro-

mesos. Els habitatges s’han construït 

per reallotjar els veïns i enderrocar els 

blocs construïts fa més de 40 anys.

Paco, activista veïnal de la Mina, 

ens explica que el problema més greu 

que tenen actualment és el referit 

als habitatges. “Construïts fa me-

sos, estan buits i a més han canviat 

substancialment les condicions eco-

nòmiques”. Els veïns, a part de lliu-

rar els seus habitatges actuals, han 

d’abonar al voltant de 50.000 euros. 

Les 240 famílies de l’anomenat Grup 

Venus s’hi oposen radicalment. No te-

nen aquests diners, especialment en 

els moments actuals, en què la major 

part dels veïns estan a l’atur i viuen 

amb els 400 euros del Pirmi. “¿Quin 

sentit té demanar un crèdit si no es 

podrà pagar?”, es pregunta el Paco. 

“Si sumem el valor del pis que ocu-

pen actualment i la quantitat que els 

exigeixen, dóna un preu injust i des-

mesurat”.

De l’últim pla aprovat queda pendent 

de construir una escola, una escola bres-

sol, un Centre d’Atenció Primària i un 

centre de dia per a la gent gran.  L’as-

sociació de veïns indica que s’han com-

promès a aixecar el CAP durant l’any 

YLQHQW�� /D� UHVWD�� QR� HVWDQ� SODQLÀFDWV��
L’any 2015 s’ha d’haver acabat la tota-

litat del pla. “Ja veurem”, remata Paco.

La remodelació de la Mina és una 

responsabilitat històrica de l’Ajunta-

ment de Barcelona. Ara per ara, el pla 

TXH� KDYLD� GH� VHU� GHÀQLWLX� HQFDUD� HVWj�
per acabar.

ARxIu fAvb
La reubicació de famílies als nous habitatges és un tema pendent a la Mina

OLa remodelació de la 

Mina, una responsabilitat 

històrica de l’Ajuntament 

de Barcelona, havia d’estar 

acabada l’any 2010

E

Raval, St Antoni, Poble Sec

Declivi al 

Paral·lel
tOnI RAmOn
arquitecte

mb una calçada hiperdimensiona-

da per al trànsit rodat que hi cir-

cula, l’avinguda del Paral·lel és, 

avui en dia, una frontera trista, anodina, 

entre els barris del Raval, l’esquerra de 

l’Eixample i el Poble Sec i Montjuïc. Però 

tal com mostra l’exposició “El Paral·lel. 

1894-1939” que s’està exhibint al CCCB, 

D�ÀQDOV�GHO�VHJOH�;,;�L�ÀQV�D�OD�JXHUUD�HUD�
un espai popular, ple de vida, que anà de-

FDLHQW�GHVSUpV�GHO����ÀQV�DUULEDU�D�QR�VHU�
més que una ombra del passat.

L’any 2010 l’Ajuntament de Barcelona 

encarregà a un equip de joves arquitectes 

de diversos despatxos professionals uns 

Estudis Previs per a la transformació de 

l’Avinguda, que es lliuraren l’1 de març 

de 2011. 

Perdre el caràcter de frontera freda i 

capgirar el domini del cotxe a l’avingu-

da en favor dels vianants. Convertir-la 

en un espai per estar, un lloc d’unió que 

recuperés l’escala humana eren els ob-

jectius generals del treball. L’avenç del 

projecte incloïa des de qüestions més es-

tructurals, que tenien a veure amb l’ei-

xamplament de voreres i el tractament 

dels xamfrans, a d’altres de disseny i ubi-

cació de mobiliari urbà, com quioscs, pa-

UDGHWHV�GH�ÁRUV�R�VRUWLGHV�GH�PHWUR��&DO-
dria estudiar amb cura el conjunt de les 

propostes, ja que algunes, més pensades 

SHU� GRQDU� PpV� HGLÀFDELOLWDW� HQ� DOJXQV�
SXQWV� SHU� WDO� GH� FRQVWUXLU� HGLÀFLV� G·RÀ-

cines, podrien ser qüestionades. Però el 

cert és que des de l’entrega del document 

res no s’ha bellugat.

Com tampoc no s’ha donat cap pas 

per a la recuperació efectiva del Teatre 

Arnau. Comprat per l’Ajuntament el 7 

de febrer de 2011, el local s’està deteri-

RUDQW�ÀQV�D� WDO�SXQW�TXH� OD�6tQGLFD�GH�
Barcelona està estudiant el cas. No in-

tervenir ni en l’Arnau ni en el Paral·lel 

no fa sinó accentuar-ne el declivi.

A

Sants - Badal

‘Tabula rasa’ per al cobriment de les vies

jORDI SOlER
Els veïns de Sants porten molts anys patint la ferida de les vies

OEls veïns denuncien que la 

nova proposta municipal 

s’allunya de les seves 

aspiracions i no respecta 

els acords pactats
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m. EugEnIA IbáñEz

odo sigue igual en la avenida Mare de Déu de Montserrat 5-11, quizá el 

solar algo más limpio tras la larga insistencia vecinal, pero el terreno que 

acogiera a la antigua clínica Quirón sigue a la espera de destino, que será 

equipamiento privado si es la actual propiedad, un banco, quien construye o vende, 

o público si el Ayuntamiento escucha las peticiones de los barrios y opta por expro-

piar, decisión que, según un portavoz municipal, ni siquiera se ha planteado porque 

hay temas pendientes de menor importancia que “también están parados”. Eso sí, 

se creará una comisión de seguimiento que analizará el presente y el futuro de esos 

proyectos paralizados.

Pero al solar nadie le quita ya el mérito de ser el último ejemplo de la tenacidad 

vecinal contra cambalaches urbanísticos. Tres alcaldes -Clos, Hereu y Trias-, la 

totalidad de los partidos representados en el consistorio y la Generalitat del Tripar-

tito cometieron una serie de errores que, mire usted por dónde, dieron una plusva-

lía al Grupo Hospitalario Quirón de 12 millones de euros que sirvió de gran ayuda 

SDUD� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�ÁDPDQWH�FRPSOHMR�KRVSLWDODULR�HQ� OD�SOD]D�GH�$OIRQV�
Carles Comín. El nudo gordiano de esa operación fue el solar de Mare de Déu de 

0RQWVHUUDW��TXH�SDVy�GH�HTXLSDPLHQWR�D�HGLÀFDEOH��(Q�QRYLHPEUH�GHO�������HO�7UL-
bunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón a los vecinos. Ayuntamiento, 

Generalitat y el Grupo Quirón recurrieron ante el Supremo, que en diciembre del 

�����UDWLÀFy�OD�VHQWHQFLD�DQWHULRU��$KRUD�WRFD�HVSHUDU�

El solar de la 

Quirón, sin destino

Gràcia

Nou Barris

Plástica 

Flor, per 

al barri!
ElIA hERRAnz

na vella reivindicació del barri 

de Prosperitat i del teixit veïnal 

del districte de Nou Barris és la 

construcció d’un gran equipament públic 

amb zona verda al solar de l’antiga fàbri-

ca Ideal Plástica Flor, entre el passeig de 

Valldaura i els carrers Font d’en Canye-

lles i Santa Engràcia. La seva centralitat 

(està a Prosperitat però a prop dels barris 

de Porta, Guineueta, Turó de la Peira, 

Can Peguera i Verdum) i la seva ampli-

tud (uns 8.000 metres quadrats en total, 

que ara estan ocupats per aparcament i 

jocs infantils) permetien un cert consens 

polític en què aquests terrenys adquirits 

l’any 2009 per l’Ajuntament de Barcelona 

podrien dedicar-se a un gran equipament 

cultural de districte, inclús de ciutat.

Tant la Coordinadora d’Associacions 

de Veïns i Entitats de Nou Barris com el 

grup de treball sobre equipaments que 

van formar diferents entitats de Prospe-

ritat (associació de veïns, casals, escoles 

i AMPES...) han mantingut la necessitat 

de, d’una banda, pal·liar amb aquest equi-

SDPHQW�HO�GqÀFLW�G·XQ�JUDQ�FHQWUH�FXOWXUDO�
a la zona central de Nou Barris i de l’altra, 

solucionar algunes mancances pendents 

en els equipaments actuals del barri de 

Prosperitat, com ara el nou casal de barri, 

l’escola d’adults, una biblioteca de proxi-

mitat o l’ampliació d’espais educatius per 

a l’escola Víctor Català, a tocar del solar.

Tot i que es va pactar amb les entitats 

que l’equipament es tiraria endavant du-

rant l’actual mandat, amb el compromís 

de debatre amb el veïnat els futurs usos, 

el projecte ha caigut del Pla d’Actuació 

Municipal i dels seus pressupostos, cosa 

que preocupa profundament el teixit ve-

ïnal. Com també preocupa la proposta 

que va fer el grup de CIU al districte, i 

que ara governa, sobre la construcció 

d’un equipament “per atraure el turisme 

a Nou Barris”. Desavinences a part, no 

sembla que el futur de la Plástica Flor si-

gui una prioritat per a l’Ajuntament.

U

Les Corts

El futur de la Colònia Castells
fERRAn nAvARRO
arquitecte

es que va ser construïda, la Co-

lònia Castells i el seu entorn 

mai no havien sortit als mitjans 

GH� FRPXQLFDFLy� ÀQV� TXH�� GHVSUpV� GHOV�
-RFV�2OtPSLFV� GH� ������ DOJXQ� LQYHUVRU�
va posar els ulls en un indret de Bar-

celona encara pendent de remodelació, 

i que, afectat des del 1953 (Pla Comar-

cal), havia anat guanyant centralitat i, 

en conseqüència, plusvàlua urbana.

Així és com, després de tants anys 

d’inactivitat municipal -ni s’hi actuava 

ni s’hi permetia fer res als propietaris-, 

l’Ajuntament de Barcelona convoca 

un concurs (1998) per a la redacció del 

PERI que dóna lloc, després d’una tra-

mitació complicada i no sempre clara, a 

O·DSURYDFLy� GHÀQLWLYD� GHO� SODQHMDPHQW�
DFWXDOPHQW� YLJHQW� �OD� 0RGLÀFDFLy� GHO�
PGM d’octubre de 2003).

$TXHVWD�PRGLÀFDFLy�HVWDEOHL[�
- Que l’execució es farà en una única 

etapa de vuit anys dividida en 4 fases 

orientatives.

- Que el cost total estimat seria de 

31.411.205,73 euros.

- Que es faria tot mitjançant sistema 

d’expropiació.

Per tant, en el moment actual, la pre-

YLVLy�GH�OD�0RGLÀFDFLy�GHO�3*0�MD�KDX-

ria d’estar totalment executada.

3HUz��TXq�V·KD�IHW�ÀQV�DUD"

L’Ajuntament va encarregar la gestió a 

l’Incasòl el 2006, però el 2005 ja s’havia 

iniciat l’expropiació de la primera fase 

prevista a la MPGM (la part entre En-

tença i Montnegre), i els veïns afectats 

HVWDYHQ�SUHRFXSDWV�ÀQV�TXH�HV�YD�VLJQDU�
el Protocol de Col·laboració el març de 

2007 amb l’Associació d’Afectats.

/·,QFDVzO� KD� FRQVWUXwW� XQ� HGLÀFL� GH�
58 habitatges, ha reallotjat les famílies 

afectades per la primera fase, i queden 

16 habitatges encara buits. Les cases ex-

propiades no es van enderrocar immedi-

atament, fet que va donar lloc a un pro-

cés d’ocupació, i ha generat una situació 

complicada per als veïns de tota la vida.

En aquest moment les cases expro-

piades s’han enderrocat, però el paisat-

ge resultant és, si més no, controvertit. 

(GLÀFLV�QRXV�FRQYLYLQW�DPE�UHVWHV�GH�OD�
Colònia i altres que encara conserven la 

identitat d’aquest indret de les Corts.

El febrer de 2012 l’Ajuntament divi-

deix la segona fase en dues, de manera 

que s’allarga encara més la situació 

transitòria dels veïns i propietaris i, 

en conseqüència, la incertesa i la de-

JUDGDFLy��(OV�QRXV� HGLÀFLV� TXH�KDQ�GH�
servir per reallotjar els afectats encara 

no s’han començat i els terminis previs-

tos inicialment són això, previsions.

I a partir d’ara, què?

És evident que el moment actual no és 

el mateix que el 2003, pel que a plus-

vàlues urbanístiques comporta, encara 

que la situació de la Colònia segueix es-

sent central a Barcelona.

També és evident que la conservació 

del caràcter identitari de la Colònia i el 

barri del Camp de la Creu només és pos-

sible, i parcialment, en aquest últim.

El planejament aprovat el 2003 es 

EDVDYD�HQ�XQ�LQFUHPHQW�GHO�VRVWUH�HGLÀ-

cable i del nombre d’habitatges que per-

metria a l’Ajuntament, un cop reallot-

jats els afectats, recuperar la inversió 

pública realitzada amb la venda de l’ex-

cedent. Però això ha canviat. Les expec-

tatives d’inversió privada han minvat o 

desaparegut, la inversió pública està a 

la baixa, i un cop s’ha iniciat l’execució 

no es pot deixar a mitges, s’ha d’acabar 

d’alguna manera. 

Potser és el moment de passar de 

l’urbanisme megalòman de dècades 

anteriors a l’urbanisme de l‘austeritat, 

basat en les possibilitats d’una inversió 

pública controlada i no en les expecta-

tives d’una inversió privada que ja no 

parla català ni castellà.

Potser és el moment de seure en una 

taula tots els implicats -veïns afectats 

de la Colònia, de l’entorn de la Colònia, 

propietaris, industrials i comercials 

amb activitats encara obertes, i, per su-

posat, l’Ajuntament- i discutir i consen-

suar la millor manera de reconduir el 

planejament d’aquesta àrea per tal que, 

amb el mínim cost econòmic i social, no 

tornin a passar 10 anys en una situació 

transitòria.

f. n.
Les expectatives d’inversió privada a la Colònia han minvat o desaparegut

OPotser ha arribat el moment 

de seure en una taula tots 

els implicats i discutir i 

consensuar la millor manera 

de reconduir el planejament

D

tOnI RAmOn
arquitecte

l calor de la reivindicació “Una altra plaça Lesseps és possible” va nàixer la 

plataforma veïnal “Una altra ronda del Mig és possible”. Unia les associaci-

ons veïnals de Gràcia Nord-Vallcarca, Plaça Lesseps, Putxet, Travessera de 

Dalt, Ronda General Mitre, Sant Gervasi i Vila de Gràcia, per tal de pressionar per a 

la transformació integral d’aquell “primer cinturó de Ronda” que amb la seva obertu-

ra en l’etapa porciolista va separar uns barris que no ho estaven.

Tot i l’evidència de la necessitat de la reforma de la via varen caldre manifesta-

FLRQV�L�WDOOV�GH�WUjQVLW�SHU�WDO�TXH�O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�ÀQDOPHQW�DFFHSWpV��HO�
mes de març de 2005, la creació d’una comissió mixta inspirada en el model de la de 

la plaça Lesseps; és a dir, amb representants de l’Ajuntament, del moviment veïnal i 

uns tècnics independents. El treball de la comissió va donar com a fruit un avant-pro-

jecte, que el mes de gener de 2006 va ser aprovat per una assemblea veïnal. L’objectiu 

del document consistia en reconvertir el caràcter de via separadora del “cinturó”. Es 

reduïen els carrils de trànsit rodat privat i es prioritzava el transport públic. S’ampli-

aven les voreres, integrant-les en els xamfrans que es produïen en algunes cruïlles i 

G·DTXHVWD�PDQHUD�HV�FUHDYHQ�SODFHWHV��$PE�OD�PDWHL[D�ÀQDOLWDW�GH�VXWXUDU�OD�IHULGD�
que “el cinturó” havia produït en els teixits dels barris de l’entorn, la via es feia més 

permeable transversalment: els carrers que la travessaven passaven de 9 a 17, i els 

passos de vianants, de 16 a 35.

L’experiència de la zona construïda entre Balmes i la plaça Lesseps és positiva. A 

manca del Pla d’Inversions, el PAD de Gràcia recull les obres de Travessera de Dalt. 

I resta pendent el tram de Via Augusta a Balmes, amb la intervenció més complexa 

del carrer Muntaner.

La ferida del ‘cinturó’

Guinardó, Gràcia, Vallcarca, St Gervasi, Putxet

A

T
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mERCè tAtjER / SAlvADOR ClARóS
historiadora /av del poblenou

l centre el Poblenou, a tocar de 

la Diagonal i Pere IV, es troba 

Can Ricart, la que va ser una de 

les primeres grans fàbriques tèxtils del 

Poblenou, aixecada el 1853 segons pro-

MHFWH�GH�O·DUTXLWHFWH�DFDGqPLF�-RVHS�2ULRO�
Bernadet. L’empresa dels Ricart estigué 

DFWLYD�ÀQV�D�FRPHQoDPHQW�GHO�VHJOH�;;��L�
posteriorment es convertí en un parc in-

dustrial amb petites i mitjanes empreses 

i tallers.

Desprès de ser afectada per un pla ur-

banístic cap al 2002, entitats ciutadanes 

locals van demanar la preservació patri-

monial del conjunt industrial exhibint 

estudis històrics i propostes urbanísti-

ques i de reutilització. L’aferrissada llui-

ta veïnal amb el suport dels treballadors 

del recinte va aconseguir que fos catalo-

gada com a Bé Cultural d’Interès Naci-

RQDO��OD�Pj[LPD�TXDOLÀFDFLy�SDWULPRQLDO�
de Catalunya, i passà a ser de propietat 

municipal.

Havent perdut les activitats produc-

tives de petita empresa integrada en 

els sistemes industrials més amplis que 

allotjava el recinte industrial, la Genera-

litat va impulsar el museu “La casa de 

les llengües” amb un projecte de reha-

bilitació de Benedetta Tagliabue que va 

dotar inicialment amb 9 milions d’euros 

el desembre de 2009. Dos anys més tard 

s’iniciaven les obres de rehabilitació, 

però el nou govern sortit de les eleccions 

de 28 de novembre de 2010 ordenà aturar 

GHÀQLWLYDPHQW�OHV�REUHV��GHL[DQW�HO�SUR-
jecte empantanegat.

$WXUDGD�O·REUD��HOV�HGLÀFLV�GHVSXOODWV�
i sense cobertes han quedat a expenses 

dels agents ambientals i a la pròpia ines-

tabilitat d’unes estructures sense conso-

lidar degut al sobtat abandó de l’obra. El 

deteriorament s’ha acarnissat des d’ales-

hores amb el vell recinte fabril, posant en 

risc els valors que en el seu dia la pròpia 

Generalitat va protegir mitjançant la de-

claració patrimonial.

Just ara que es torna a parlar de re-

industrialitzar el país i que l’Ajuntament 

sembla compromès en el rellançament en 

l’àmbit de les smart city, Can Ricart, un 

dels exponents més importants a Barce-

lona de l’etapa més brillant de la indús-

tria catalana, cau a trossos sense que 

s’albiri quin serà el seu futur.

AnDRéS nAyA

primers de novembre l’alcalde 

;DYLHU� 7ULDV� L� HO� FRQVHOOHU� )H-
lip Puig van visitar el barri de 

Trinitat Vella a petició de l’associació 

de veïns. El projecte aprovat sobre el fu-

tur dels terrenys de la presó ha quedat 

“congelat” i la situació es deteriora cada 

dia que passa.

Recordareu que l’any 2009 van co-

mençar les obres d’enderrocament de 

la presó, que al cap de poc temps van 

quedar interrompudes. Els funcionaris 

que ocupaven una dotzena d’habitatges 

de la zona no van acceptar deixar-los i 

van interposar diferents demandes ju-

dicials a títol individual. D’altra banda, 

la presó va continuar funcionant com a 

centre penitenciari obert on pernocten 

més d’un centenar de reclusos.

Els veïns havien acceptat un projecte 

que implicava la desaparició de la presó, 

la urbanització amb diverses zones ver-

des, dedicar més de 8.000 metres qua-

drats a equipaments i 22.000 metres 

quadrats a habitatge social. Els compro-

misos han quedat aparcats.

La falta de voluntat política per de-

sencallar el tema ha suposat que part 

dels habitatges dels funcionaris s’hagin 

ocupat i s’hi hagin instal·lat a l’entorn 

immigrants romanesos que havien ha-

gut de deixar els seus primers assenta-

ments per pressió municipal. Avui, els 

terrenys estan sense urbanitzar, sense 

XQD� LOÃOXPLQDFLy� VXÀFLHQW�� EUXWV� L� RQ�

malviuen els ocupants.

L’alcalde només es va comprome-

WUH� D� LQWHQWDU� XQLÀFDU� HOV� GLIHUHQWV�
processos judicials per accelerar-ne la 

resolució i aconseguir que les antigues 

residències dels funcionaris es puguin 

enderrocar. Però aquest compromís no 

depèn d’ell.

Respecte al centre penitenciari, se-

JXLUj�REHUW� L� IXQFLRQDQW�ÀQV�TXH�QR�HV�
construeixi la presó de la Zona Franca, 

que ha de substituir la Model. I el tema 

de la Model, va per llarg.

L’associació de veïns va reclamar la 

realització d’obres de millora a tot l’es-

pai, i els representats municipals es van 

limitar a prendre’n nota.

La presó es va inaugurar l’any 1963 

al mig d’un barri que té hipotecat el fu-

tur després de quasi 50 anys. Les auto-

ritats el van abandonar. L’Ajuntament 

no ha inclòs les seves reivindicacions ni 

al PAM ni al PAD del districte. No sem-

bla una prioritat. L’espera continua.

Sants-Montjuïc

(Tot) Can Batlló 

per al barri de la Bordeta
néStOR bOgAjO

a un any i mig que els veïns i 

les veïnes de la Bordeta van en-

trar a Can Batlló. La tasca que 

han vingut desenvolupant al Bloc 11 

és encomiable: amb pocs recursos, han 

dotat el barri d’un nou espai autogesti-

onat, on persones de totes les edats hi 

poden desenvolupar les més diverses 

activitats socials i culturals. La nineta 

dels seus ulls és la Biblioteca Popular 

Josep Pons, que compta amb més de 

14.000 documents. I darrerament han 

obert un bar que serveix a la clientela 

a preus populars. La transformació ur-

banística de la zona, tanmateix, avança 

molt lentament. L’antic recinte fabril 

ha d’acollir en el futur una zona verda, 

nous habitatges -públics i privats- i al-

guns equipaments vitals per al barri. 

Un d’ells s’està construint: l’ambulatori 

que s’ubicarà on hi havia el camp de fut-

bol de Magòria. El veïnat espera que la 

urbanització del Sector 1 -el més proper 

a la Bordeta- es desencalli abans d’aca-

bar el 2012 o, a molt tardar, el gener 

de 2013, quan la seva titularitat passi 

a mans municipals, es paguin les in-

demnitzacions als industrials afectats, 

es reallotgin els veïns que han d’anar 

fora i es pugui iniciar la urbanització 

i la construcció dels habitatges de pro-

tecció. “De moment s’han anat complint 

els terminis del procés administratiu”, 

assegura Jordi Falcó en nom del Centre 

Social de Sants i la Comissió de Veïns 

de la Bordeta, i afegeix que “hi ha el 

compromís de l’Administració de fer un 

seguiment del procés amb els veïns una 

vegada la titularitat sigui municipal, i 

també de valorar les propostes que se’ls 

presentaran des del teixit associatiu del 

barri”. Els dos sectors restants -els més 

propers a la Gran Via-, resten aturats 

amb l’excepció de la parcel·la on es cons-

trueix l’ambulatori. Depenen que la Ge-

neralitat de Catalunya tingui diners. Es 

tracta, principalment, de la nau gran, 

on durant un temps es va preveure 

instal·lar la conselleria de Medi Ambi-

ent. També depenen de l’ens autonòmic 

les indemnitzacions dels industrials que 

queden a la nau en qüestió i que, segons 

els veïns, equivalen a 4 o 5 milions d’eu-

ros. “Donada la manca de diners de la 

Generalitat, hi ha el risc que venguin 

la nau a un privat que vulgui dedicar-la 

a usos comercials o privatius, lluny del 

que els veïns entenem com a equipa-

ments”, preveu Falcó. Per saber què és 

el que els veïns entenen com a “equipa-

ments”, només cal apropar-se al Bloc 11.

F

jOAn lInuxbCn
Entrada veïnal a Can Batlló, ara fa un any i mig

Trinitat Vella

La presó de Trinitat, ‘congelada’

mAnEl SAlA “ullS”
La presó de Trinitat es deteriora cada dia que passa

A

OEls veïns temen que es 

vengui la nau a un privat 

que vulgui dedicar-la a usos 

comercials, lluny del que ells 

entenen com a equipaments

Poblenou

L’oblit 

de Can 

Ricart

A
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Bolívia, que ja fa temps haurien d’estar 

en obres, no tenen data i la resta d’equi-

SDPHQWV�ORFDOV�V·DMRUQHQ�ÀQV�GHVSUpV�GH�
l’estiu del 2015, és a dir, per a la prope-

ra legislatura.

D’aquí a un any sembla que podrem 

disposar de la biblioteca, situada dins de 

O·HGLÀFL�GH�OD�´JUDSDGRUDµ�'+8%��HQFDUD�
TXH�OD�GDWD�GHÀQLWLYD�G·HQWUDGD�HQ�VHUYHL�
dependrà que estigui equipada... Havia 

d’estar en funcionament l’estiu del 2012 

L�QR�HVWDUj�ÀQV�D�O·RFWXEUH�GHO�������VL�OHV�
retallades d’uns i d’altres no ens deixen 

sense llibres ni personal, és clar. És trist 

però és així. Cal recordar que la ubicació 

de la biblioteca a la “grapadora” és una 

decisió de l’Ajuntament, ja que el Com-

SURPtV�SHU�OHV�*OzULHV�OD�VLWXD�D�O·HGLÀFL�
Sòcol que, tot i que té el projecte aprovat, 

està guardat al calaix.

On ens porta aquest govern

Mentre les associacions de veïns insis-

tim en l’execució dels acords del Com-

promís per les Glòries i l’agilitació de 

les obres, el govern municipal no acaba 

GH�GHÀQLU�OD�VHYD�SURSRVWD��/D�YHULWDW�pV�
que nosaltres pensem que no la té. Per 

aquesta raó, mentre que per una banda 

es declara clar defensor del document 

dels Compromís, per l’altra es treu de 

la màniga un concurs internacional en 

el qual pretén incloure totes les actua-

cions vinculades a les Glòries de mane-

ra que li serveixi d’excusa per no dur a 

terme les actuacions compromeses amb 

els barris.

El Compromís per les Glòries esta-

bleix la realització d’un concurs per esco-

llir el projecte del parc, que prioritzi les 

zones verdes, la vegetació autòctona i la 

seva integració en el Parc Lineal Trini-

tat-Ciutadella, sense que aquest posi en 

qüestió l’ordenació aprovada pel pla ur-

banístic de les Glòries del 2007.

L’equip de govern es posa en evidèn-

cia, també, en l’àmbit pressupostari. La 

proposta de pressupost d’inversions mu-

nicipal que està sobre la taula pendent 

d’acord no recull, ni de lluny, el 25 % 

de la inversió per a les Glòries defen-

sat pel mateix regidor Joan Puigdollers, 

que presidia la Comissió de Seguiment 

efectuada el dia 11 de juliol de 2012, 

amb assistència dels representants dels 

grups municipals i de les AV de Sagra-

da Família, Clot-Camp de l’Arpa, Fort 

Pienc i Poblenou. Tot i que els veïns i 

veïnes dels barris populars som els pri-

mers en patir les greus conseqüències de 

OD�FULVL�HFRQzPLFD�ÀQDQFHUD�D�OD�TXH�HQV�
han portat, no podem renunciar a que es 

redueixin les inversions per sota del 25 

% del PIM, ja que ens portarien a nous 

endarreriments en disposar dels equipa-

ments i les transformacions que els bar-

ris necessitem.

Després d’un any i mig de govern, qua-

si mitja legislatura, no podem acceptar la 

manca de decisió, de projectes i d’inicia-

tives de l’actual govern municipal, ni que 

pretengui dilatar el temps i excusar-se 

darrera la convocatòria del concurs de 

la plaça de la Glòries. Reclamem un cop 

més l’execució sense més dilacions dels 

acords inclosos en el Compromís per les 

Glòries que el grup municipal va recolzar 

i, diu que recolza encara, i que respecti la 

participació real i efectiva dels veïns en 

el procés de transformació de la plaça de 

les Glòries.

jAumE bADEnES
av poblenou

Cada cop que ens referim al procés de 

transformació de la plaça de les Glòries 

hem de recórrer a una paraula que ens 

incomoda d’allò més: endarreriments. En 

la darrera reunió que les associacions de 

veïns hem tingut amb els responsables 

d’Hàbitat Urbà ens han presentat una 

QRYD� PRGLÀFDFLy� GHO� FDOHQGDUL� GH� OHV�
REUHV��TXH�HQGDUUHUHL[� OD�ÀQDOLW]DFLy�GH�
les que estan en marxa i ajorna l’inici de 

la resta d’obres previstes.

/·HGLÀFL� GHO� PHUFDW� GHOV� (QFDQWV��
d’acord amb les previsions de només fa 

XQ�DQ\��KDYLD�G·HVWDU�DFDEDW�D�ÀQDOV�GH�
2012 i el trasllat de les parades s’efectua-

ria després de la campanya de Nadal per 

estar en actiu a principis del 2013. Cal 

recordar que el trasllat del mercat té una 

prioritat clara en el procés de transfor-

PDFLy��DWqV�TXH�ÀQV�TXH�QR�V·KDJLQ�DOOL-
berat els terrenys que ocupa actualment, 

no ens poden iniciar les obres d’enderroc 

de l’anella viaria, el tristament famós 

“tortell” de les Glòries.

Doncs, amb aquestes premisses, 

l’Ajuntament ens informa que no efec-

tuarà el trasllat del mercat dels Encants 

ÀQV�D� O·HVWLX�GH�������/·HQWUDGD�HQ� VHU-
vei serà el tercer trimestre de 2013. Ni 

més ni menys que 9 mesos de diferència. 

Una situació que posa en evidència la 

manca de diligència dels responsables 

municipals, que afecta greument la res-

ta d’actuacions previstes. Desconeixem 

quin pes tenen les desavinences internes 

d’Hàbitat Urbà vinculades a persones 

que hi han participat (Mòdol) o que en-

cara hi són (Guallart), en la ritme de les 

obres i en l’adopció d’acords per agilitar 

la transformació de la plaça, però després 

d’un any i mig de govern creiem que no 

és de rebut l’incompliment dels terminis 

d’execució d’aquesta obra que posa en en-

tredit la resta d’actuacions a la plaça. 

Per altra banda, l’enderroc de l’anella 

viària que només fa una any els responsa-

bles municipals mantenien iniciar el ge-

QHU�GH�������QR�FRPHQoDUj�ÀQV�HO�GDUUHU�
trimestre de 2013. Aquest efecte dòmino 

perjudica el calendari de totes les obres, 

però les que en surten més mal parades 

són les que tenen relació directa amb la 

millora de les condicions de vida dels ve-

ïns i veïnes: la construcció del túnel de 

la Gran Via sota la plaça, la construc-

ció dels 14 equipaments locals (escoles, 

ambulatoris, centres per la gent gran, 

poliesportiu, centres de barri, etc.), i la 

construcció d’habitatge protegit assequi-

ble, entre altres reivindicacions, que els 

veïns i veïnes dels barris que envoltem 

la plaça portem tants anys reclamant, i 

TXH�ÀJXUHQ�HO�&RPSURPtV�SHU�OHV�*OzUL-
es, aprovat per l’Ajuntament l’any 2007 

amb els vots favorables de tots els grups 

municipals i l’abstenció del grup del PP.

La construcció dels túnels ja ni apa-

reix en el nou calendari que ens ha 

lliurat l’equip d’Hàbitat Urbà, tot i que 

manifesten que mantenen el calendari 

de juliol (inici d’obres el primer trimes-

tre de 2015). Pel que fa als equipaments 

de barri, com el CEIP Encants i el CAP 

Casernes, sis anys de retards
gEníS pASCuAl
av sant andreu de palomar

l passat 1 de juny va fer sis 

DQ\V� GH� O·DSURYDFLy� GHÀQLWLYD�
del planejament a les Casernes. 

És una vergonya que no s’hagin ni co-

mençat a construir els 1.000 habitatges 

protegits pendents i només s’hagin fet 2 

dels equipaments previstos de la dotze-

na que hi han d’anar. Els equipaments 

previstos i pendents són: escola bressol, 

residència per a la gent gran, poliespor-

tiu, biblioteca, centre cívic, alberg de jo-

ves, residència d’estudiants.

També queden pendents els dife-

rents tipus d’habitatges protegits, la 

zona verda i equipaments que falta de-

terminar. Segons el propi document de 

planejament de l’Ajuntament, tot plegat 

havia d’estar construït en 4 anys.

Cal recordar que alguns dels equipa-

ments havien de donar resposta a neces-

sitats que ja eren urgents quan es van 

aprovar. També que estan entrant a viure 

en els habitatges de Regesa 221 famílies, 

que necessiten serveis, i que en el futur 

la zona tindrà milers de nous habitants.

A més, respecte a l’únic equipament 

HQ� REUHV�� HQV� KDQ� FRQÀUPDW� HO� TXH� MD�
temíem: el Consorci Sanitari de Barce-

lona té la intenció que el CAP de Caser-

nes serveixi per repartir en el territori 

els serveis que ja hi ha al de Meridiana, 

però no per ampliar el servei ambulato-

ri (ni més metges de capçalera, ni més 

pediatres, ni més especialistes).

Per al Pla d’Actuació del Districte 

2012-2015, l’Associació de Veïns va de-

manar que es prioritzés l’escola bres-

sol i la residència per a la gent gran 

(segueix sense haver-hi cap residència 

pública a Sant Andreu!). Però cap dels 

dos equipaments apareix en els plans de 

l’Ajuntament. El PAD només parla d’un 

equipament que ja està gairebé acabat 

(el sociosanitari), de cedir el sòl a algú 

per fer un poliesportiu, d’arranjar l’es-

pai públic i de posar en el Pla Empenta 

l’habitatge protegit.

Avui tenim un solar de 10.000 me-

tres quadrats buits amb una escola 

enmig, una situació que no es pot ac-

ceptar. Per això exigim a l’Ajuntament 

i a la Generalitat l’inici de les obres im-

mediatament dels habitatges protegits i 

dels equipaments.

No més retards a les Casernes! 

E

Sant Andreu

Av SAnt AnDREu DE pAlOmAR
L’any passat els veïns van convidar la premsa per denunciar els retards

Les Glòries i l’efecte dòmino

Dreta de l’Eixample, Poblenou, Clot, Fort Pienc

AnnA CARlOtA
Els veïns consideren innacetable que hi hagi més endarreriments

OEl trasllat del Encants té 

una prioritat clara atès que 

ÀQV�TXH�QR�V·KDJLQ�DOOLEHUDW�
els terrenys que ocupa no es 

pot enderrocar el ‘tortell’

OMentre les AV insisteixen 

en l’execució dels acords, el 

govern municipal no acaba 

GH�GHÀQLU�OD�VHYD�SURSRVWD��
Potser no la té?
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A la Barcelona luxosa no hi ha tisores
gEmmA AguIlERA

omés són dos quilòmetres, però 

són exclusius. Prohibitius per 

a la majoria, cobdiciats per uns 

pocs. El passeig de Gràcia és la carta de 

presentació de la Barcelona internacio-

nal, el bulevard del luxe on les marques 

PpV� SUHVWLJLRVHV� HVSHUHQ� ÀQV� D� TXDWUH�
anys per trobar un local a tocar d’alguna 

de les icones del patrimoni modernista 

de la ciutat. El 20% de les botigues són 

de luxe, i les grans cadenes de roba s’hi 

amunteguen. Tot i ser una zona més 

aviat concebuda per als turistes, és un 

dels passeigs preferits dels barcelonins. 

Agafant-se a aquest sentimentalisme 

i al pes del turisme en l’economia de la 

ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha de-

cidit invertir 5,1 milions d’euros en un 

Pla de Millora Integral per al Passeig 

de Gràcia durant el 2013 amb l’objectiu 

d’assolir “un passeig prèmium, mante-

nir el caràcter vertebrador i de connexió 

a la ciutat, articular-lo com un dels ei-

xos principals de passeig i esbarjo de la 

ciutat, i alhora millorar-lo com a indret 

per viure i residir”. Certament, aquesta 

artèria és vital per a la ciutat, però en 

una conjuntura en la qual les adminis-

tracions han de mesurar al mil·límetre 

les seves inversions, destinar recursos a 

embellir la imatge d’un carrer és, com a 

mínim, qüestionable.

Sigui com sigui, les primeres obres 

ja estan en marxa. Es tracta d’actuaci-

ons a les voreres, que en alguns trams 

estan visiblement malmeses, renovació 

del paviment de punts com el passatge 

de la Concepció, així com la substitu-

ció d’alguns elements de clavegueram. 

Per al 2013 està projectat canviar el 

mobiliari urbà de la via, repintar-lo o 

substituir l’arbrat. Alhora s’eliminaran 

un centenar de places d’aparcament en 

zona blava per facilitar les tasques de 

càrrega i descàrrega i l’estacionament 

de vehicles de dues rodes. Els fanals 

clàssics tan característics del passeig 

es mantindran, però s’instal·larà un 

nou sistema d’enllumenat públic més 

HÀFLHQW� �XQ� ���� GH� OHV� FROXPQHV� Wp�
més de 20 anys i un 40% de les làmpa-

des dels punts de llum són de vapor de 

PHUFXUL��SRF�HÀFLHQWV�HQHUJqWLFDPHQW��
i alhora també s’irradiarà amb més 

YLYHVD� HOV� VHXV� HGLÀFLV� PpV� FRQHJXWV��
com la Casa Lleó i Morera, de Domè-

nech i Montaner, la Casa Batlló i la 

casa Milà, o la Pedrera, de Gaudí. Amb 

aquesta actuació es pretén donar va-

lor al patrimoni arquitectònic existent 

al passeig a partir de la participació 

privada amb projectes d’il·luminació 

G·HGLÀFLV��/D�UHPRGHODFLy�WDPEp�VHUYL-
rà per introduir al passeig de Gràcia el 

concepte de ‘smart city’, instal·lant una 

‘capa intel·ligent’, on les xarxes d’in-

formació donin servei a tot el conjunt 

d’infraestructures que conformen el 

passeig, amb la incorporació d’Internet 

WIFI, dispositius i sensors ambientals, 

de mobilitat, de seguretat i socials.

El consistori remarca que aquesta 

remodelació és “un clam veïnal i comer-

cial”. De fet, el Pla ha estat aplaudit 

per veïns, comerciants i entitats vin-

culades al passeig de Gràcia. L’Associ-

ació d’Amics del Passeig de Gràcia feia 

temps que pressionava el consistori per-

què dugués a terme un pla de millora. 

En aquest sentit, celebra que la propos-

ta de l’Ajuntament “satisfaci totes les 

expectatives, perquè té com a objectiu 

convertir-ho en un espai d’excel·lència”, 

assegura Lluís Sans, president de l’en-

titat, que reclama “màxima qualitat i 

rigor en l’execució del projecte”, refe-

rint-se al ràpid deteriorament de les úl-

times reformes del paviment. L’Associa-

ció d’Amics del Passeig de Gràcia també 

demana al consistori que respecti el 

calendari d’execució del projecte per ga-

rantir el menor impacte en comerciants, 

veïns i visitants.

Prioritats qüestionades

L’anunci del pla d’inversions al passeig 

de Gràcia ha generat el rebuig frontal 

del PSC i ICV. Per als socialistes, “es 

tracta d’una operació de maquillatge, a 

preu d’or, que no afronta els problemes 

reals de la via”. Com va explicar la regi-

dora Assumpta Escarp, el seu grup mu-

nicipal defensa un pla d’ordenació que 

actuï sobre les dues franges del Passeig 

-vianants i calçada central- i concentri en 

una tercera, entre la vorera i la calçada 

central, tots els serveis. Aquesta ordena-

FLy�FRPSRUWDULD�OD�PRGLÀFDFLy�G·HOHPHQWV�
físics existents, com ara entrades i sor-

tides de metro, d’aparcaments, quioscos, 

entre d’altres.

Per la seva banda, els ecosocialistes 

denuncien que el projecte “evidencia 

nítidament quines són les prioritats i 

quins interessos defensa l’alcalde Tri-

as”. Ricard Gomà reconeix que “el Pas-

seig de Gràcia és un espai singular i 

que requereix intervencions de millora”, 

però ICV lamenta que s’anunciï una in-

versió d’un volum tan important quan, 

després de més d’un any de mandat, “el 

govern encara no ens ha presentat ni 

aprovat el seu Programa d’Inversions 

per al conjunt de la ciutat. Hi ha molts 

d’altres espais a la ciutat per als quals 

cal garantir un bon manteniment, enca-

ra que no siguin receptors del turisme 

massiu ni disposin d’un lobby comercial 

com el passeig de Gràcia”.

L’Ajuntament insisteix que la in-

versió es durà a terme al Passeig de 

Gràcia i no en d’altres carrers perquè 

“és un indret que s’ha deixat deterio-

rar massa i la seva millora és urgent”, 

tot i que reconeix que hi ha altres in-

versions que són urgents, com el tras-

llat de la presó Model a la Zona Franca 

pendent des de fa anys, però que depèn 

del finançament de la Generalitat. La 

proposta de pressupost municipal per 

al 2013 preveu una caiguda de les in-

versions del 2,5%, destinant-hi 325 mi-

lions d’euros. Les àrees d’urbanisme, 

seguretat i prevenció també pateixen 

lleugers descensos.

Forta inversió 

al Born

L’Ajuntament destinarà 26 milions 

d’euros a la partida de museus el 2013, 

dels quals, el 65% es concentren en un 

sol projecte, el Born Centre Cultural, 

que inclou la urbanització de l’entorn 

i els carrers adjacents, el projecte de 

museïtzació i les instal·lacions. Aquest 

centre serà l’eix de la commemoració 

dels tres-cents anys de l’11 de setembre 

de 1714. L’oposició ha criticat durament 

aquesta inversió, si bé la construcció 

d’aquest centre, que haurà costat 84 

milions d’euros, va començar ara fa 

dotze anys precisament sota mandat 

socialista. Per contra, els pressupostos 

contemplen només 2,5 milions d’euros 

per al Dhub Glòries (Disseny Hub 

Barcelona), la seu del qual s’ubicarà a la 

plaça de les Glòries el 2013.

N

jOAn mOREjón
El passeig de Gràcia és receptor de turisme massiu i té un important lobby comercial

Les obres de la L-9, les més cares mai pressupostades -gairebé 7.000 milions 

d’euros- estaven paralitzades des de fa un parell d’anys per manca de 

ÀQDQoDPHQW��3HUz�XQ�DFRUG�GH�OD�*HQHUDOLWDW�DPE�OHV�FRQVWUXFWRUHV�KD�SHUPqV�
reprendre l’obra amb la perforació del túnel de la Zona Franca, que costarà 

uns 116 milions d’euros, per tal que el metro arribi a l’aeroport el 2014. Però 

aquests recursos havien de destinar-se a construir estacions del tronc central 

entre Zona Universitària i la Sagrera, justament el tram que dóna sentit a la 

línia que vertebra la ciutat de punta a punta. Si bé la L-9 ja està executada 

HQ�XQ������HO�IHW�TXH�TXHGL�DMRUQDGD�LQGHÀQLGDPHQW�OD�FRQVWUXFFLy�G·DTXHVW�
tram fa pensar que la promoció turística passa per davant de les necessitats de 

mobilitat diària dels ciutadans.

Un metro turístic? 

OL’Ajuntament invertirà 5,1 

milions d’euros en arranjar 

el passeig de Gràcia i 16 

milions d’euros en el Born 

Centre Cultural l’any 2013

OTambé es potencia la porta 

d’entrada internacional a 

Barcelona apropant el metro 

ÀQV�D�O·DHURSRUW��SHUz�TXHGD�
coixa la Barcelona real

OEl consistori remarca que la 

remodelació del passeig de 

Gràcia “és un clam veïnal 

i comercial” i que la seva 

millora és urgent
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Els barbers de tota la vida no només tallen els cabells 

i afaiten. També fan de psicòlegs. Des de sempre, 

les barberies han estat un espai de relació social

Les barberies 

es reinventen
AnAïS bARnolAS

L’historiador Dani Cortijo, en el seu 
llibre Historias de la Historia de 

Barcelona: Ciutat Vella, de Ma non 
Troppo, parla dels aspectes polifa-
cètics de la professió. Antigament, 
a Barcelona era costum aprendre 
música a la barberia: “A mitjan 
segle XIX al barri del Portal Nou, 
molts barbers hi tenien l’obrador, 
tot i que sovint, per manca de 
llum, treballaven a l’Esplanada de 
la Ciutadella, prop de les forques”, 
que era el lloc on penjaven els con-
demnats.

De fet, a les auques i gravats, 
els barbers sempre es representen 
amb instruments musicals al dar-
rere penjant de la paret. “Les bar-
beries del XIX s’omplien de gom 
a gom, sobretot a la sortida de la 

feina dels joves, que hi anaven a 
xerrar, a cantar, tocar música i fer 
broma”, segons assenyala Cortijo.

Però a banda de músic, el bar-
ber també feia la funció de cirur-
già. Per això, des de l’Edat Mitjana 
ja es confonien els termes barber 
i cirurgià. I l’explicació es deu al 
fet que el barber era l’únic recurs 
al qual podia accedir el poble per 
guarir ferides, nafres. Concreta-
ment, el propietari de la Barberia 
de Gràcia, Jordi Pérez, destaca 
que a les persones que tenien la 
pressió molt alta, de manera fre-
qüent, els hi feien un tall, ano-
menat “sagnia”, per treure sang i 
baixar la pressió. “De fet, el meu 
barber encara practicava extracci-
ons de dents, ajudava el practi-
cant i en els parts”, recorda.

Sagues que desapareixen
El fet que molts homes tinguin l’hà-
bit d’afaitar-se a casa, que les per-
ruqueries femenines hagin absorbit 
bona part de la clientela masculina 
i que els nouvinguts d’origen pakis-
tanès i xinès hagin obert negocis 
amb preus que rebenten el mercat, 
són factors que han contribuït que 
moltes barberies abaixin la persia-
na per sempre.

Però n’hi ha que encara resis-
teixen. És el cas de Can Ramon, 
al carrer del Rec, que es conserva 

intacta a quan la va obrir Mateu 
Bruño, el pare de l’actual propie-
tari Ramon Bruño, de 75 anys que 
ja té ben assumit que “quan ple-
gui, s’acabarà la saga”.

L’atracció de l’establiment 
és, sens dubte, el seient per a 
nens amb cavallet de cartró que 
el Ramon li va comprar el 1960 a 
un altre barber. El Ramon atén al 
personal amb la bata blanca, típi-
ca d’abans. La pinta amb la qual 
treballa està trencada i enganxa-
da amb un esparadrap. “Això és el 
mateix que si al paleta li canvies 
l’eina, treballarà, però no ho farà 

igual”, argumenta.
En canvi, hi ha altres negocis 

que han continuat l’estirp de la 
seva família, però han renovat i 
innovat en el negoci mantenint 
l’essència vintage, com és el cas 
de la Barberia de Gràcia, de Jordi 
Pérez i Vicenç Moretó, que porta 
el nom del propietari. Els dos bar-
bers coincideixen que afaitar-se 
al barber s’està tornant a posar 
de moda. “Perquè en un present 
i futur negres, el que ens queda 
és aferrar-nos al passat”, desta-
ca Pérez “i en un tallat de nava-
lla, moments com quan et posen 

la tovallola calenta amb olors de 
romaní, el que s’està jugant és a 
recrear sensacions de la infante-
sa”, afegeix.

Els seients i la caixa registrado-
ra de la perruqueria Vicenç Moretó 
són els únics objectes que queden 
de quan el pare del Vicenç la va 
obrir el 1959 al carrer Ferdinand 
amb Sant Vicenç. I el 2005, el Vi-
cenç en va agafar el relleu i la va 
traslladar al carrer de Joaquim 
Costa, en un local que abans tam-
bé havia estat una barberia.

La perruqueria Vicenç More-
tó ha sabut adaptar-se als canvis 

Tomàs Cebado va fundar el 1892 un saló de perruqueria masculina 

que estava ubicat en el número 57 de la Rambla del Mig i cridava 

l’atenció per la seva decoració fastuosa en què es va gastar el que 

no tenia. La perruqueria masculina era on els senyors “es feien 

DIDLWDU��UHQWDU��DUUHJODU�OHV�EDUEHV�L�HOV�ELJRWLV�L�ÀQV�L�WRW�HOV�IHLHQ�
l’autèntica cosmètica. Visitaven la perruqueria com a mínim 

cada quinze dies”, destaca el besnét Alberto Cebado, en el llibre 

Establiments i negocis que han fet història (Edicions la Campana), 

GHO�SHULRGLVWD�/OXtV�3HUPDQ\HU��3RF�WHPSV�GHVSUpV��D�OD�ÀQFD�
del costat, Cebado va obrir la primera perruqueria de senyores 

de l’Estat espanyol que, al contrari de la masculina, li va costar 

d’arrencar, perquè en aquella època no feia de “senyora” anar a la 

perruqueria, ja que era la pentinadora qui anava al domicili.

Un saló fastuós al bell 

mig de les Rambles

joAn moREjón
La barberia de Gràcia de Jordi Pérez i Vicenç Moretó ha innovat mantenint l’essència vintage

OLes barberies del XIX 
s’omplien de gom 
a gom a Barcelona, 
sobretot a la sortida 
de la feina dels joves

del barri. “Tenim clients de sem-
pre, nous i també gent de pas”. 
D’anècdotes n’hi ha a cabassos, 
com la de dos homes que van en-
trar a tallar-se el cabell. “Em van 
explicar que feia anys havien fet la 
promesa que anirien sempre junts 
al barber, tot i que visquessin a 
ciutats diferents i que mai repeti-
rien de lloc. Però els hi vaig aixafar 
la guitarra quan els vaig recordar 
que a la meva perruqueria sí que hi 
havien estat, però quan s’ubicava 
a l’antiga direcció”, explica rient 
Moretó.

Un altre negoci familiar que ha 
sabut transformar-se és la Barberia 
de Gràcia, al carrer de Biada, que 
data de 1964. Només entrar-hi, ja 
hi destaca el símbol, com un cara-
mel cilíndric amb els tres colors: 
blanc, blau i vermell, que giren. 
6REUH�HO�VLJQLÀFDW��HO�VHX�SURSLHWD-
ri, en Jordi Pérez, confessa que no 
està clar d’on prové. Hi ha qui creu 
que l’origen ve del costum que hi 
havia abans de deixar assecar les 
benes tacades de sang dels clients 
que es tallaven a l’afaitar-se en un 
pal gruixut que hi havia a l’entra-
da del negoci. L’altra versió és que 
prové de l’època de la Revolució 
Francesa, en què el barbers po-
saven la bandera francesa com a 
mostra de suport a la revolta.

D’àgores a zones de relax
Les barberies eren petites àgores 
on es discutia de política, d’es-
port, de toros i sobretot de dones. 
Encara que sembli increïble, “a les 
bates blanques hi portaven brodat 
o ‘silenci’ o ‘conversa’ i, depenent 
del moment, es decidien per l’un 

o l’altra”, comenta Pérez. En can-
vi, tot i que ara es pot parlar més 
de política, se’n defuig. Tots tres 
tenen la ràdio encesa amb música 
rock, pop, relax per desconnectar 
i intencionadament no disposen de 
premsa diària.

Bruño recorda els temps en què 
els dissabtes no donaven a l’abast. 
“La cua era llarga i alguns clients 
s’adormien de cansats que esta-
ven”, explica. Era l’únic dia que 
no tallaven el cabell, només feien 
la barba i arreglaven el pentinat 
perquè fessin patxoca diumenge 
al ball. Els clients no anaven amb 
SUHVVHV�L�ÀQV�L�WRW�KL�YHQLHQ�KRPHV�
només a petar la xerrada. Llavors 
no hi havia l’hàbit de rentar-se 
tant: “Pel color de l’aigua, quan 
els hi esbandies la barba sabies a 
què es dedicaven: si l’escuma era 
groga, eren rajolers, si era negra, 
mecànics i si repel·lien el sabó, 
JXL[DLUHVµ��DÀUPD�

De moments difícils per al ne-
goci, Bruño ja n’ha viscut i no li ve 
de nou. Recorda especialment la 
dècada dels 60. “Van venir els hip-

pies, els Beatles i els nois es deixa-
ven els cabells llargs i no trepitja-
ven una barberia en un o dos anys. 
Molts negocis van haver de tancar. 
Per sort, amb l’estrena de Grease, 
es va tornar a posar de moda el 
cabell curt i l’engominat”, relata.

joAn moREjón
Detall de la barberia de Gràcia

OAls 60, amb els Beatles, 
els nois no trepitjaven 
una barberia: l’estrena 
de ‘Grease’ va posar de 
moda el cabell curt
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mARC villoRo

L’Harmonia es posa en marxa el 
2006 en saber que l’Ajuntament 
havia adquirit els terrenys de la 
Fabra i Coats, i aleshores es cons-
titueix una federació de 14 enti-
tats de l’àmbit social, cultural i de 
lleure de Sant Andreu de Palomar. 
Com explica Xavi Serrà, membre 
de l’Harmonia, “en les primeres 
trobades decidim ser part impul-
sora d’aquest projecte i fem un 
primer estudi sobre les necessitats 
del barri i què s’hi pot ubicar a la 
Fabra i Coats. A partir d’aquí, neix 
la idea de constituir la federació 
i treballem en dos punts: d’una 
banda, el projecte de gestió, quins 
continguts ens agradaria que tingu-
és aquest espai i de quina mane-
ra el volem gestionar i, de l’altra, 
treballem la difusió al carrer amb 
dues grans activitats com són la 
calçotada popular i les festes de la 
Primavera”. La federació reivindi-

ca la creació d’un ateneu cultural 
L�SRSXODU�D� O·HGLÀFL�&�GH� OD�)DEUD�
i Coats i gestionat per les entitats 
segons el model de gestió ciutada-
na d’equipaments públics.

Impuls de la gestió ciutadana
L’espai està pendent encara d’ad-
judicació i amb la normativa que 
regula aquest model de funciona-
ment per concretar-se de forma 
GHÀQLWLYD�� 6HJRQV� 6HUUj�� ´DTXHVW�
tema és importantíssim perquè 
serà la carta magna que regirà tots 
els equipaments d’aquestes carac-
terístiques. La Plataforma de Ges-
tió Ciutadana (PGC) -on col·labora 
des de fa un any i mig l’Harmonia i 
que està integrada per 17 entitats 
de Barcelona que gestionen equi-
paments d’aquest tipus- va enge-
gar un procés per desenvolupar la 
Carta Municipal sobre gestió cívi-
ca. A dia d’avui, aquesta carta està 
gairebé enllestida”.

/HV� REUHV� GH� O·HGLÀFL� VHJXHL-

xen el seu curs i, en aquest pro-
cés, l’Harmonia té un paper actiu 
conjuntament amb l’administració 
municipal. “Som molt actius en la 
construcció dels plànols, que són 
FUHDWV��SHQVDWV� L�ÀQV� L� WRW�GHOLQH-
ats per la pròpia federació, i hi 
ha aspectes tècnics en què BIMSA 
-empresa municipal- fa les seves 
aportacions”, apunta Serrà.

Des de l’Harmonia esperen 
TXH�� ÀQDOPHQW�� SXJXLQ� GLVSRVDU�
d’aquest espai per la tasca duta a 
terme en tots aquests anys i per-
què veuen necessari aquest equipa-
ment per al barri per desenvolupar 

les activitats. De fet, la federació 
no ha tingut mai un espai físic i de-
sitja tenir-lo a la Fabra i Coats on, 
actualment, realitza les reunions 
setmanals o alguna activitat a la 
fàbrica 1 on els cedeixen un espai. 
Aquest centre fabril, catalogat com 
D�SDWULPRQL��HV�YD�GHGLFDU�D�OHV�À-
latures i és història viva de Sant An-
dreu per a tota la gent del barri que 

hi va treballar i perquè en fou, amb 
la Pegaso i la Maquinista, el motor. 
El centre ja acull, des de fa unes 
setmanes, la Fàbrica de Creació.

Tradicionalment, Sant Andreu 
compta amb un teixit associatiu 
gran amb moltes entitats sobre-
tot culturals, socials i de lleure. 
Però, segons Serrà, “l’oferta que 
té és relativament reduïda perquè 
els espais on poder oferir les ac-
tivitats no existeixen o els que hi 
ha no permeten fer segons què”. 
D’altra banda, l’Harmonia vol ser 
un punt de trobada de diferents 
generacions on “ens hi puguem 
trobar tots i totes, i puguem rea-
litzar activitats de tot tipus, per-
què entenem que una de les coses 
bones és no segregar en aquest 
sentit”, comenta Serrà.

Recuperar La Lleialtat
Pel que fa a La Lleialtat Santsenca, 
D�ÀQDOV�GH������XQ�JUXS�GH�YHwQV��
veïnes i entitats del barri va arren-
car una campanya per recuperar 
O·HGLÀFL� GH� O·DQWLJD� FRRSHUDWLYD�
que havia estat tancat molt temps. 
Un any més tard, al desembre de 
2010, es va constituir la Plataforma 
La Lleialtat Santsenca, que aplega 
més de 50 entitats i que està in-
tegrada a la Plataforma de Gestió 
Ciutadana (PGC).

Com diu Albert Ferris, membre 
de l’equip promotor de la recu-
peració de La Lleialtat, “la pla-
taforma neix amb l’objectiu de 
UHVFDWDU�DTXHVW�HGLÀFL�SHU�D�XVRV�
cooperatius, de cultura popular 
i per al servei del veïnat. Vam 
anar a les festes alternatives, a 
les mostres d’entitats, i anàvem 
entitat per entitat, casa per casa, 
soci per soci, i la gent s’hi va anar 
adherint”. I destaca tanmateix la 
tasca realitzada per LaCol, col-
lectiu d’arquitectes establert al 
barri de Sants, i considera que “la 
seva feina ha sigut formidable i 
sense la qual no es pot explicar 
aquest procés”.

Un pas més va ser la convoca-
tòria del concurs per a la rehabi-
OLWDFLy� GH� O·HGLÀFL�� HO� JXDQ\DGRU�

del qual es va conèixer el passat 
mes d’octubre. Sota el nom “L’ho-
ra del pati”, el projecte escollit 
va ser del despatx H Arquitectes 
-de Sabadell- entre els 71 que es 
varen presentar i va ser triat per 
un jurat format per representants 
de l’Ajuntament, de l’empre-
sa municipal BIMSA, del Col·legi 
d’Arquitectes i per un tècnic de la 
Plataforma La Lleialtat Santsen-
ca. Sobre aquest projecte, Ferris 
comenta: “Coneixem la memòria 
guanyadora i el que hi diu és el 
que nosaltres volem que es faci 
respectant el patrimoni històric. 
/·HGLÀFL� pV� FDWDORJDW� L� VH·Q� YRO�
preservar la façana”. La inversió 
que requereix el procés de reha-
bilitació ja es contempla al pla 
d’inversions 2013-2015, tot i que 
HQFDUD�QR�HV� WUHEDOOD�HQ� O·HGLÀFL�
i no se sap quan començaran les 
obres. Pel que fa a la gestió, no 
s’ha concretat qui es farà càrrec 
de l’equipament. En aquest sen-
tit, Ferris apunta: “No s’ha con-
cretat encara, els veïns volem 
que es gestioni des de les entitats 
del barri, però no volem plantejar 
ara el tema de la gestió quan en-
cara no hi ha ni una pedra posada, 
no ens hem d’avançar ni precipi-
tar-nos, cal anar a poc a poc”. I 
sobre el futur d’aquest centre 
DÀUPD�� ´3HQVHP� TXH� OD� FRQMXQ-
tura d’estretor que es dibuixa 
en l’horitzó immediat farà més 
necessari que mai que hi hagi un 
centre com aquest, i la resposta a 
les demandes ciutadanes serà més 
forta del que és ara. Pot ser un 
lloc d’articular prioritats, d’una 
manera oberta, transparent i on 
les decisions responguin a les ne-
cessitats del veïnat”.

La Lleialtat Santsenca, situa-
da al carrer Olzinelles, va ser una 
cooperativa de consum important 
i representativa del moviment 
obrer, va iniciar la seva activitat 
O·DQ\������ÀQV�TXH�YD�GHVDSDUqL[HU�
als anys 50. Aleshores el local va 
acollir la fàbrica de torrons Viar a 
la planta de baix i la sala de festes 
Bahia al primer pis.

L’Harmonia i la Lleialtat, 

projectes amb ànima de barri
Des de fa uns anys, l’Harmonia i La Lleialtat 

Santsenca reivindiquen espais per al barri. 

Mentre la federació d’entitats andreuenca espera 

SRGHU�JHVWLRQDU�O·HGLÀFL�&�GH�OD�)DEUD�L�&RDWV��OD�
SODWDIRUPD�VDQWVHQFD�YRO�UHFXSHUDU�O·HGLÀFL�GH�
l’antiga cooperativa per a un ús social

OEntitats de Sants i Sant 
Andreu reivindiquen 
la gestió ciutadana 
d’espais públics per 
dinamitzar els barris

fotoS: AnnA CARlotA
$�O·HVTXHUUD��HGLÀFL�GH�OD�)DEUD�L�&RDWV�TXH�HV�UHLYLQGLFD�FRP�D�DWHQHX�FXOWXUDO��D�6DQW�$QGUHX�GH�3DORPDU��D�OD�GUHWD��GHWDOO�GH�/D�/OHLDOWDW��DQWLJD�FRRSHUDWLYD�REUHUD�GH�6DQWV�
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ComiSSió CiutAdAnA 
HuERtAS ClAvERiA

El 1969, els periodistes Josep Ma-
ria Huertas Claveria, José Martí 
Gómez i Jaume Fabre acabaven 
així la introducció al seu llibre El 

Montjuïc del segle XX: “No són 
totes les dades que hi podrien 
ÀJXUDU�� -D� KHP� GLW� TXH� QR� IHP�
història. Simplement volem situ-
ar unes poques referències que 
potser facilitaran la comprensió 
d’alguns aspectes d’aquest tre-
ball d’aproximació a una de les 
dues muntanyes més importants 
de Barcelona, treball en el qual 

s’ha procurat sobretot abastar 
una visió socio-humanística que 
creiem fonamental per compren-
dre qualsevol tros de la Barcelona 
del nostre temps”.

El 1970, al pròleg del llibre 
d’Alfred Matas Al sud-oest del riu 

Besòs. Deus anys de la vida d’un 

barri barceloní, Huertas Claveria 
evocava una discussió “amb un 
amic periodista” que podia ser 
Martí Gómez, Fabre o algú altre, 
tant se val. En la discussió, Huer-
tas Claveria posava els escriptors 
Mario Vargas Llosa i Paco Candel 
com a exemples, respectivament, 
de “literatura avanguardista” i de 
literatura “amb menys qualitat a 
ulls dels entesos però potser a vol-
tes més compromesa”. Deia Huer-
tas sobre Al sud-oest del riu Besòs: 
“Aquest que teniu a les mans és 
un llibre de la segona literatura: 
la que actua sobre unes realitats 

immediates per fer una denún-
cia. I per aquesta raó dóna menys 
importància a la tasca de creació 
literària que a la de fer comprensi-
bles a una gran majoria de lectors 
les raons d’una injustícia social”.

Doncs bé, aquesta Guia infor-

mal de la Barcelona dels anys 70 
és també un llibre de la segona li-

teratura. Però és alhora un llibre 
de primera perquè -amb ajuda de 
OD� IRWRJUDÀD��G·XQHV�QRWHV�DFXUD-
des i d’un disseny atractiu- facili-
ta gràcies a uns guies de luxe la 
comprensió d’una part de la Bar-
celona del nostre temps: la ciutat 
de la primera meitat dels anys 70 
del segle XX. Per entendre avui 
què i com és la capital de Cata-
lunya, aquesta Barcelona global 
d’inicis del segle XXI que sembla 
morir d’èxit en plena crisi, és im-
prescindible reviure (o revisitar) 
la Barcelona sempre viva que va 
voler deixar enrere la grisor de 
la dictadura i l’urbanisme espe-
culatiu abans d’esdevenir model 
de ciutat democràtica, olímpica o 
cosmopolita. 

És un luxe fer aquest exercici 
d’hemeroteca i memòria històrica 
guiats per la parella periodística 
que van ser Josep Maria Huertas 
Claveria i José Martí Gómez. A 
voltes un trio amb Jaume Fabre i 
VHPSUH�GLVSRVDWV��FDGDVF~��D�OD�À-
GHO�LQÀGHOLWDW�GH�WUHEDOODU�SOHJDWV�
amb altres companys, com els fo-

tògrafs Julià Peiró i Pepe Encinas, 
autors de moltes de les imatges 
d’aquest llibre. Però és un luxe 
encara més gran que la parella 
Huertas Claveria-Martí Gómez ens 
passegi informalment per la Bar-
celona dels anys 70 de la mà dels 
personatges que aleshores es van 
prestar a acompanyar-los a ells 
per escriure 13 reportatges publi-

cats entre 1970 i 1974, amb perio-
dicitat irregular i no sempre sense 
problemes de censura, als diaris 
El Correo Catalán i Tele/eXprés i 
a les revistes Destino i Presència.

Manuel de Pedrolo, Paco Can-
del, Oriol Bohigas, Néstor Luján, 
Quico Pi de la Serra, Josep Maria 
Espinàs, Estanislau Torres, Joan 
Marca, Alexandre Cirici Pellicer, 
Carme Sansa, Mario Vargas Llo-
sa, Víctor Mora i Pere Calders són 
els 13 guies de referència esco-
llits per Huertas Claveria i Martí 
Gómez. Escriptors, arquitectes, 
músics, llibreters, crítics d’art i 
una única dona, actriu, que des-
cobreixen als lectors realitats tan 
barcelonines (i diverses) com el 
mercat de Sant Antoni, el cemen-
tiri de Montjuïc, el modernisme, 
els restaurants, els bars, els car-
rers de la ciutat, les seves mun-
tanyes, les biblioteques privades, 

els museus, les nits de la faràn-
dula, la ciutat barroca més enllà 
de Gaudí, la dura postguerra dels 
anys 40 i la tràgica guerra civil. 
No són tots els noms ni tots els as-
SHFWHV�TXH�SRGULHQ�ÀJXUDU��3HUz�Vt�
fan història. Perquè són reportat-
ges de referència que faciliten la 
comprensió de Barcelona.

Després de cinc anys de la mort 
de Huertas Claveria, una comissió 
ciutadana que porta el seu nom 
i que han impulsat la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona (Favb), la seva revis-
ta Carrer, l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou i l’Arxiu His-
tòric del Poblenou, conjuntament 
amb periodistes, amics i familiars, 
hem cregut que era un bon (i útil) 
homenatge reeditar en format de 
llibre aquesta guia informal. Com, 
per altra banda, també ho és re-
cuperar els principals textos sobre 
els barris de Barcelona que Huer-
tas Claveria va publicar durant la 
seva primera dècada de treball 
SHULRGtVWLF��ÀQV�TXH�YD�VHU�HPSUH-
sonat el 1975, en un número de la 
col·lecció Quaderns de Carrer que 
edita la Favb.

Conjuntament amb actes d’ho-

menatge als barris i la petició 
formal d’introduir el nom del pe-
riodista al nomenclàtor de la ciu-
tat, la Comissió Ciutadana Huertas 
Claveria ha promogut aquests dos 
projectes editorials -que en el 
cas d’aquesta Guia informal de la 

Barcelona dels anys 70 té el ple 
suport de l’Ajuntament de Bar-
celona i la complicitat d’Edicions 
Clariana- amb un objectiu comú: 
situar referències que facilitin la 
comprensió de la Barcelona con-
WHPSRUjQLD��8QD�ÀWD�TXH�HO�������
com demostren els pròlegs citats 
al principi, ja s’havien marcat Hu-
ertas Claveria i Martí Gómez. Ho 
van fer des d’una manera d’en-
tendre i exercir el periodisme com 
a segona literatura, la que actua 
sobre la realitat immediata amb 
esperit crític, que volem posar en 
valor i reivindicar més que mai en 
aquest llibre de primera.

Segona literatura, 

llibre de primera
(O����GH�GHVHPEUH�OD�&RPLVVLy�&LXWDGDQD�
+XHUWDV�&ODYHULD�YD�SUHVHQWDU��HQ�XQ�DFWH�D�
OD�)DFXOWDW�GH�&RPXQLFDFLy�GH�OD�8QLYHUVLWDW�
3RPSHX�)DEUD��OD�Guia informal de la 

Barcelona dels anys 70, de Josep M. Huertas i 

José Martí Gómez. Reproduïm la presentació 

que la comissió ciutadana ha fet per aquest 

llibre, editat conjuntament per l’Ajuntament de 

%DUFHORQD�L�OD�)DYE�L�D�OD�YHQGD�SHU����HXURV

La Comissió Ciutadana Huertas Claveria la integren 

la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

(Favb), la revista &DUUHU, l’Associació de Veïns i Veïnes 

del Poblenou, l’Arxiu Històric del Poblenou i les següents 

persones a títol individual: Araceli Aiguaviva, Marc Andreu, 

Néstor Bogajo, Jordi Bonet, Juanjo Caballero, Salvador 

Clarós, Pepe Encinas, Jaume Fabre, Maria Favà, Jordi 

Fossas, Elia Herranz, María Eugenia Ibáñez, Eugeni 

Madueño, José Martí Gómez, Mariano Messeguer, Andrés 

Naya, Xavier Pegenaute i Lluís Rabell.

ORevisitar la Barcelona 
que va voler deixar la 
grisor de la dictadura 
és bàsic per entendre 
la ciutat del segle XXI

OEl periodisme de 
Huertas i Martí Gómez 
buscava actuar sobre la 
realitat immediata amb 
esperit crític
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joRdi mARtí

A diferència d’altres gèneres mu-
sicals urbans crescuts al segle XX, 
la rumba catalana té una història 
SRF�GRFXPHQWDGD�ÀQV�DUD��(OV�HSL-
sodis que l’han marcat es coneixen 
gràcies a la transmissió oral, al 
boca-orella, i escassegen els estu-
dis en profunditat. Però hi ha una 
cosa clara i evident: alguns bars de 
Barcelona hi han jugat un paper 
important des dels seus mateixos 
orígens. Alguns assenyalen com a 
quilòmetre zero d’aquesta música 
autòctona de Barcelona el Charco 
de la Pava, la concorreguda ta-
YHUQD� WDXULQR�ÁDPHQFD� GHO� FDUUHU�
Escudellers on actuava la família 
del Pescadilla (gitanos originaris 
de Múrcia) i centre neuràlgic de la 
zona portuària on, diuen alguns, 
la comunitat benestant dels gita-
nos catalans va posar-se a confra-
ternitzar en llargues nits amb les 
orquestres cubanes que importa-
ven els ritmes caribenys als anys 
cinquanta. Segons aquesta versió 
de la història, els acabalats gita-
nos catalans van anar conformant 
una música pròpia mentre pagaven 
begudes pels locals del casc antic i 
sintetitzaven en les seves guitarres 
tanguillos i mambo.

Els més “peretians”, en canvi, 
assenyalaran el carrer de la Cera 
i el bar Salchichón, amb els seus 
tamborets que es treien al mig del 
carrer quan hi havia farra, com 
el bressol de la rumba; i afegiran 
que, anys més tard, els germans 
Los Amaya, gitanos del mateix 
barri, van escoltar el rock de San-

tana als jukeboxs pels bars del 
barri, i potser així va ser com van 
començar a inspirar-se per factu-
rar les seves meravelloses rumbes 
rockeres.

Un altre local important en 
aquesta història, en aquest cas al 
cor de Gràcia, va ser el bar Petxi-
na, on expliquen que el Gato Pé-
rez, després d’enlluernar-se amb 
la rumba catalana a les festes del 
barri l’estiu del 1977, va començar 
a freqüentar i observar discreta-
ment els ambients gitanos.

Dels bars vells als bars nous
A pesar de ser una de les grans 
manifestacions culturals nascudes 
a Barcelona en el segle passat, no 
es pot dir que la rumba catalana 
hagi tingut un suport institucional 
gaire regular ni sostingut, més 
enllà dels grans focs d’encenalls 
que han representat esdeveni-
ments com els Jocs Olímpics; en 
aquest sentit, una de les reivin-
dicacions de l’associació Foment 
de la Rumba Catalana és, des de 
fa uns anys, la creació d’una Casa 
de la Rumba que serveixi per aixo-
plugar i difondre aquest patrimoni 
cultural.

Per això és especialment signi-
ÀFDWLX� HO� VRUJLPHQW� G·LQLFLDWLYHV�
privades en forma de bars que 
mantenen viu el caliu de la rumba.

Al número 122 del carrer Comte 
d’Urgell va inaugurar-se el passat 
1 de juny Rumbàlia República Gas-
tronòmica de la Rumba. Darrera 
la idea de muntar un negoci que 
combini menjar i rumba hi ha Abili 
Roma, activista i rumbero de cor 

que explica que va embolicar-se 
en aquesta aventura en veure que 
a la ciutat no hi ha gaire espais ni 
circuits per a la música autòctona. 
Abili Roma s’ha preocupat de crear 
un espai amb l’ambient dels bars 
de barri, però alhora programa 
tota mena d’activitats relacionada 
amb la rumba i, més en general, 
la salsa i la gran família de totes 
aquelles músiques que el Gato va 
GHÀQLU�FRP�´O·DUEUH�OODWtµ��/·HVSDL�
de Rumbàlia el conformen dues 
naus allargades i connectades en-
tre si: en una hi ha la barra princi-
pal; a l’altra, un sorprenent mural 

amb els rostres gegants de quatre 
il·lustres barcelonins estampats a 
la paret: Gato Pérez, Peret, Chac-
ho i Pescadilla.

En pocs mesos, a Rumbàlia ja 
s’hi han fet multitud de petites 
actuacions (pràcticament hi ha 
passat tots els grups que fan rum-
ba avui a Barcelona) i no només 
això: també s’han muntat classes 
de ball, alguna conferència-debat, 
un homenatge a Gato Pérez coin-
cidint amb l’aniversari, guateques 
dominicals i un cicle de projecci-
ons, “Cinema & Sabor”, que alguns 
dijous ha projectat pel·lícules i 

documentals al voltant de diversos 
estils musicals.

Pocs mesos abans de Rumbàlia, 
l’octubre de 2011, va obrir les por-
tes a Horta Casa Leto, tota una ta-
verna rumbera de vermuts i tapes 
al número 195 del carrer Cartellà. 
Com en el cas de Rumbàlia, dar-
rera de l’existència de Casa Leto 
també hi ha un rumbero de cor que 
pV� WDQ� FDSDo� G·HODERUDU� VRÀVWLFD-
des tapes com d’agafar la guitarra 
per animar el cotarro: David Sole-
to. L’espai de la taverna és petit, i 
una bona part l’ocupen unes grans 
botes de vi. La decoració també és 
digna d’admirar: un mural amb els 
lemes de l’establiment escrits en 
UjQFLHV�WLSRJUDÀHV��VLQJOHV�GH�JOz-
ries rumberes (Peret cantant nada-
OHV�ÁDPHQTXHV��'RORUHV�9DUJDV�¶/D�
Terremoto’...), cartells de glòries 
no tan rumberes (un concert a 
Badalona de Triana i Burning...) i 
glòries locals (los Hermanos Cobo, 
´ORV� VDVWUHV� ÁDPHQFRVµ� G·+RUWD���
A Casa Leto es percep activitat i 
imaginació; encara tenen més ide-
es per ambientar pròximament la 
taverna amb més detalls rumberos 
i en la festa del primer aniversari 
van convidar tothom a assistir-hi 
vestits d’època. Casa Leto dóna 
ambient al barri on va néixer ja 
fa alguns anys el col·lectiu Sant 
*DXGHQFL�� XQ� JUXS� G·DÀFLRQDWV�
a la rumba que pren el nom del 
patró del barri i que, entre altres 
activitats, edita el fanzine Santa 

Rumba, una publicació que ja ha 
arribat als set números convertida 
en referència per als afeccionats 
a aquesta música. Vinculat a Sant 
Gaudenci i a Casa Leto hi ha a més 
The Lito, rumber hortenc que can-
ta: “En el barrio de Horta yo vivo 
/ Horta és casa de rumba, lerele / 
Horta es casa de rumba, ai ai ai…”.

Hi ha qui diu que la rumba està 
morta fa anys, però ja veurem si 
d’aquí a un temps no hi ha més 
bars i a Barcelona, enlloc de tres 
centres neuràlgics de la rumba ca-
talana, n’hi ha quatre: el Barri del 
Portal, Gràcia, Hostafrancs i Horta.

CAn PEguERA
Problemes sense resoldre

El Pla d’Actuació del districte 
de Nou Barris ha menystingut 
aquest barri històric. Els 
necessaris equipaments pactats 
amb el veïnat (escola bressol 
i espai infantil i juvenil contra 
l’exclusió social) brillen per la 
seva absència en el text dels 
compromisos municipals. Tampoc 
no es preveuen les reparacions 
dels greus desperfectes que estan 
causant les arrels de l’arbrat en 
les cases i les aceres del barri. 
Can Peguera afronta un futur 
sense Pla i sense inversions.

CongRéS
Canòdrom, nova proposta

Ni poliesportiu, ni aparcament, 
ni pisos dotacionals per a la gent 
gran. Tampoc no s’hi ubicarà 
l’anunciat centre d’art. Des de 
l’any 2006, els plans aprovats 
i anul·lats respecte d’aquest 
gran equipament han estat la 
norma. Ara, l’ICUB planteja un 
equipament cultural dedicat a 
facilitar la trobada de creadors 
culturals i empreses del sector. 
Diuen que s’inaugurarà l’any 
������0HQWUH��O·HGLÀFL�GH�������
metres quadrats està en procés 
de deteriorament i el veïns de la 
zona ho van denunciar ocupant les 
grades de l’equipament.

SAnt mARtí, SAnt AndREu, 
nou bARRiS
Carrers a les fosques

Centenars de carrers i places de 
l’espai públic s’han quedat sense 
llum als districtes de Sant Martí, 
Sant Andreu i Nou Barris. Imesapi, 
l’empresa que té el contracte 
de manteniment, propietat de 
l’empresari Florentino Pérez, 
ha plantejat un ERO injust i els 
treballadors s’han declarat en 
YDJD�LQGHÀQLGD��/HV�SURWHVWHV�
dels usuaris han obligat l’alcalde 
a substituir, via decret, l’empresa 
titular del manteniment per 
retornar el servei. L’Ajuntament 
passarà la factura del sobrecost a 
la citada empresa.

bARRi gòtiC
La Marina de luxe

El consell d’administració del 
Port de Barcelona ha remès a 
O·$MXQWDPHQW�OHV�PRGLÀFDFLRQV�
del projecte de la Marina del 
Port Vell. Destaquen dos petits 
“detalls”: l’ampliació del període 
G·XVXIUXFWH�ÀQV�DO������L�OD�
utilització del Moll d’Espanya, 
on atraquen els grans iots. El 
procés, amb la fort oposició veïnal 
organitzada en la Plataforma 
Salvem el Port Vell, s’accelera en 
favor de les empreses. Salamanca 
Investiments, promotora de la 
marina de luxe, queda a l’espera 
que el pla especial s’aprovi a 
l’últim Ple de l’any.

guinEuEtA
Llibertat d’expressió

Els veïns i veïnes estan portant 
a terme una tenaç lluita contra 
el tancament de les urgències 
del CAP de Guineueta. A la ronda 
de la Guineueta van pintar un 
mural reivindicatiu demanant la 
dimissió de Boi Ruiz, responsable 
de Sanitat de la Generalitat. 
L’Ajuntament va córrer a esborrar-
lo, cosa que va indignar el 
barri. La Síndica de Greuges va 
criticar l’actitud del consistori. 
¿En aquesta ciutat està prohibit 
criticar la política sanitària? ¿On 
queda la llibertat d’expressió?

Breus

de barri

Canyes i rumba
La rumba catalana fa olor de 

carrer, de cantonada, de terrats, 

de festes que no se sap com neixen 

i que s’allarguen durant hores 

i dies. També fa olor de bar, 

perquè al caliu dels bars ha anat 

evolucionant des de fa, com a 

mínim, cinc dècades. Dos locals 

nascuts recentment han animat el 

món de les palmes i el ventilador 

i prometen prolongar aquesta 

història mig amagada de canyes 

i rumba: el Rumbàlia, al carrer 

8UJHOO��L�&DVD�/HWR��D�+RUWD

OMalgrat ser un 
important patrimoni 
cultural urbà, la rumba 
catalana té una història 
poc documentada

dAni CodinA
(O�EDU�&DVD�/HWR��D�+RUWD��XQ�GLVWULFWH�DPE�IRUWD�WUDGLFLy�UXPEHUD�
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jESúS mARtínEz

“Ejecución hipotecaria: fusilamien-
to en el paredón de los impagados.” 

En la primera mitad del siglo XX, 
el vanguardista Ramón Gómez de 
la Serna habría tenido material su-
ÀFLHQWH�SDUD�VXV�JUHJXHUtDV�FRQ� ORV�
desahucios y habría bromeado sobre 
ellos a conciencia, porque habría 
pensado: “Me río por no llorar”.

La inmigrante Germania Rivas 
(La Descubierta, República Do-
minicana, 1984) está llorando el 
mar salubre en el que se han hun-
dido todos sus sueños. A la espera 
de que la echen de su piso de 50 
metros cuadrados de Ciutat Meri-
diana, en el distrito de Nou Barris, 
mira cada día el buzón, en el que 
le han de dejar la nueva citación 
con la fecha en la que se hará efec-
tivo el desalojo, como si ella fuera 
Billy Bones y esa carta aterradora, 
la Mancha Negra. Por ahora, sólo 
le ha llegado la tarjeta censal para 
que vaya a votar en las elecciones 
al Parlament de Cataluña.

No es fácil encontrar la casa de 
Germania en el laberinto de blo-
ques de los años setenta de Ciutat 
Meridiana, más teniendo en cuen-
ta que ella malvive en el número 
90 de una calle por la que sube el 
funicular, y que el nueve se ha caí-
do de la pared. En el bajo segun-
da, la puerta está desatrancada. 
Una voz se oye desde una de las 
tres habitaciones, con chorretones 
de mugre en las paredes:

- Pasad, pasad…
El andador con el que se mue-

ve como una lagartija del peque-
ño Fraikel, de seis meses, barra 
el paso a los periodistas. El co-
medor lo preside un televisor de 
42 pulgadas, el único bien mate-
rial de la estancia. En torno a él, 
además del bebé Fraikel, el resto 
de hermanos, hijos de Germania: 
Francieli (tres años), Franklin (seis 
años), Mónica (12 años), Anner (13 
años) y Darki (14 años). Germania, 
la voz del “pasad, pasad” apare-
ce, bajita y candorosa, y se echa 
la mano a la frente para secarse el 
sudor. Sobre la mesa, un pote de 
leche para lactantes Nutribén.

“Estoy a la espera de que me 
llegue esta nueva carta. No sé 
cuando me echarán, pero ya lo 
intentaron otras dos veces. La pri-
mera, el 13 de septiembre pasado, 
con el piso ya subastado (ahora la 
propietaria es una agencia de la 
que no sé el nombre). Pero yo, con 
todos los papeles, fui al juzgado y 
PH� DVLJQDURQ� XQ� DERJDGR� GH� RÀ-
cio, con lo que me dieron un mes 
de prórroga. Así, en la segunda 
ocasión en que intentaron sacarme 
de aquí, que fue el 19 de octubre, 
se presentaron los de la Associa-
ció de Veïns de Ciutat Meridiana, 
y consiguieron pararlo”, sinteti-
za Germania, cabreada porque el 
letrado de la “comissió del torn 
G·RÀFLµ��VHJ~Q�HOOD��QR�KL]R�QDGD��
“Tú eres un racista”, le acusó en 
un ataque de furia.

La dominicana Germania llegó 
a Barcelona en el 2002. Su marido, 
Fran Cuevas, aterrizó en el 2005. En 
seguida, ella comenzó a trabajar de 
“auxiliar de camarera” en el restau-
rante La Oca, en la plaza Francesc 
Macià de Barcelona, ya desapareci-
do, y en el que permaneció hasta el 
2007. Su sueldo, 900 euros. 

Seiscientos de esos 900 euros 
los apartaba para pagar la hipote-
ca del piso, de 1.200 euros men-
suales. “Me metí en la compra 
del piso en agosto del 2004, una 
hipoteca de 204.000 euros, en 
Catalunya Caixa. Lo que hice fue 
buscar una compañera de piso que 
contribuyera con la mitad del pago 
mensual. Así, entre sus 600 euros 

y los míos, pagábamos religiosa-
mente”, explica, atolondrada, in-
tentado multiplicarse para sonarle 
la nariz a Fraikel y para sentar en 
la silla a la hiperactiva Francieli, 
verdadero terremoto. “Mi marido 
me ayuda, pero ahora ha ido a un 
recado, y a comprar la cena para 
esta noche. Él no encuentra nada, 
trabajaba en la construcción, de 
albañil, pero se quedó en el paro 
y ya ha agotado el subsidio de 
desempleo del SOC [Servei Català 
d’Ocupació], y eso que vino a Bar-
celona con la residencia blanca.”

En el 2006, por el repunte del 
Euribor, la entidad bancaria a la 
que estaba atada económicamente 
aumentó la cuota mensual de la hi-

poteca hasta los 1.500 euros. “En-
tonces, vino otra chica y continua-
mos pagando a medias la hipoteca. 
Pero se fue y, en julio del 2009, yo 
ya dejé de pagar los recibos. No 
podía asumirlos”, se excusa, enma-
rañada en un montón de papelotes, 
nóminas, peticiones y extractos.

“Desde hace tres meses trabajo 
de camarera de piso, de servicio de 
habitaciones, en el hotel de cuatro 
estrellas Zenit Borrell, cerca del 
Hospital Clínic, y me llevo unos 
setecientos euros limpios, aun-
que el contrato temporal es hasta 
febrero del 2013”, comunica, es-
peranzada, pero temerosa de que 
Hacienda le embargue las cuentas: 
“Yo voy con la verdad por delante. 

En mayo pasado [la Agencia Tribu-
taria, después de una inspección], 
me puso una multa por cobrar la 
prestación de ayuda para desem-
pleados de larga duración, de 426 
euros, y estar trabajando en negro 
al mismo tiempo. Pero claro, tam-
poco puedo pagar la sanción, que 
asciende a 10.000 euros”.

La familia de Germania ha reci-
bido una ayuda de 100 euros men-
suales de Cáritas Diocesana de Bar-
celona: “Con eso tengo para hacer 
la compra del mes”. Y también la 
ayuda de la asistenta social: “Me 
ayudaba con los libros de la escue-
la de los niños, que estudian en el 
colegio Elisenda de Montcada. Has-
ta que la asistenta cerró mi expe-
diente y se desdijo de mí. Y ahora 
los niños no tienen libros”.

La impotencia se ha adueñado 
de esta mujer que se recoge el pelo 
con una mano mientras con la otra 
le quita las babas a Fraikel, y con 
una tercera mano que no se sabe 
de dónde sale hace sentar en sus 
rodillas a la inagotable Francieli.

“Yo pido un piso de protección 
RÀFLDO��SHUR�PH�GLFHQ�TXH�QR�KD\�
nada. Si me cambian la hipoteca 
por un alquiler de 200 euros, lo po-
dría pagar. Y me plantearía volver 
a mi país, a la República Domini-
cana, pero no tengo dinero ni para 
los billetes de avión”, se sincera 
Germania Rivas, víctima de la des-
piadada “ejecución hipotecaria” 
alentada por unos bancos que han 
recibido más de 18 millones de eu-
ros en ayudas públicas.

El mismo día en el que se escri-
bía este artículo, este periodista 
recibió el siguiente mail de la pá-
gina web de causas cívicas Change.
org Inc.: “Los bancos pueden y de-
ben parar esta locura y suspender 
temporalmente las ejecuciones 
hipotecarias, por lo menos hasta 
que el Gobierno haya anunciado 
las medidas necesarias para dete-
ner este drama”.

Son tantos los desalojos, que 
la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca respondió con un correo 
electrónico en el que se informa-
ba de un menú de posibilidades 
para iniciar la entrevista: “Exacta-
mente, ¿qué buscas? ¿Alguien con 
fecha inminente de desahucio?, 
¿alguien que ya haya pasado por 
él?, ¿alguien en procedimiento de 
ejecución hipotecaria, en riesgo 
de perder su casa pero aún sin fe-
cha concreta?”...

Ciutat Meridiana está empape-
lada de pasquines con la última 
convocatoria de la Associació de 
Veïns y la Associació 500x20, en-
tre otras entidades, en apoyo de 
los vecinos que están en proceso 
de ser desalojados de sus hoga-
res: “Pedimos solidaridad con el 
desahucio de los nigerianos Efosa 
&KLDJLH��GH�VX�PXMHU��(À��\�GH�VXV�
tres niños. Es el tercer intento. 
/8*$5��F�3HUDÀWD����µ�

No en vano, Ciutat Meridiana 
ha perdido su nombre. La han re-
bautizado como Villa Desahucio.

6HUHV�LQYLVLEOHV�SXHEODQ�%DUFHORQD��&ULDWXUDV�D�ODV�
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes, 

chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales 

con sus sueños y sus esperanzas.  Invisibles.
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Districte i
Amics de la rambla

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

Barceloneta
Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
6HUYHL�SODQLÀFDFLy
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
5HF������EDL[RV
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
6HUUD�;LF�����EDL[RV
93 310 53 33

Gòtic
5HJRPLU�����SULQFLSDO
DYEDUULJRWLF#JPDLO�FRP
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
(O�*ODFLDU
Plaça Reial, 7
&HQWUH�&tYLF�3DWL�/OLPRQD
Regomir, 3

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
3HVFDGRUV����

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
7DOOHU�GH�0~VLFV
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
YGEY#WHOHIRQLFD�QHW

Districte ii
Dreta de l’eixample

9DOqQFLD�����
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
5RVVHOOy�����

esquerra de l’eixample
Avinguda Roma, 139, 
baixos
93 453 28 79

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
&&�$WHQHX�)RUW�3LHQF
3ODoD�)RUW�3LHQF��V�Q

Parc de l’escorxador
Viladomat, 214, 5è, 2a

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
&ROÃOHJL�GH�3HULRGLVWHV
Rambla de Catalunya, 10 

La Tapilla Sixtina
Bailen, 43

sagrada Família
9DOqQFLD�������ORFDO��
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
&RQIHFFLRQV�(O�5HOORWJH
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 

centre social de sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
%LEOLRWHFD�SRSXODU�-RVHS�
Pons
&RQVWLWXFLy������%ORF����
GH�&DQ�%DWOOy�

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
&DVLQHW�G·+RVWDIUDQFV
5HFWRU�7ULDGy����

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Poble sec
Margarit, 23
93 441 36 65
%LEOLRWHFD�)UDQFHVF�%RL[
Blai, 34
&HQWUH�&tYLF�(O�6RUWLGRU
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

rambla de la Bordeta
Onzinelles, 30, baixos
93 331 10 07

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
&HQWUH�&tYLF�&DQ�&DGHQD
Mare de Déu del Port, 397
&HQWUH�&tYLF�(O�5HOORWJH
3J��GH�OD�=RQD�)UDQFD��
116
&HQWUH�&tYLF�/D�%jVFXOD
)RF�����

triangle de sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte iV
Barri de la Mercè

+HURLV�GHO�%UXF���
camp Nou

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

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
3ODoD�GH�OD�&RQFzUGLD����

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
(VFDOHV�)RQW�GHO�0RQW����$

Mas Gimbau-can castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
DYYPDJLFF#KRWPDLO�FRP

Mont d’Orsà-Vallvidrera
5HLV�&DWzOLFV���������FDVDO�
93 406 90 53

Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
DYSXW[HW#KRWPDLO�FRP

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
PLWUH#PL[PDLO�FRP

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

3DVVDWJH�$OLy�����EDL[RV
600 603 605 
 

coll-Vallcarca
7LUVy�����ORFDO
93 284 28 80
&HQWUH�&tYLF�G·(O�&ROO
Aldea, 15-17

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

travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
/OXwVRV�GH�*UjFLD
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
&HQWUH�&tYLF�/D�6HGHWD
6LFtOLD�����
&HQWUH�0RUDO�GH�*UjFLD
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
*UjFLD
3URYLGqQFLD����
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
7UDGLFLRQjULXV
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
FDQSDSDQDSV#\DKRR�HV

carmel, el
Feijoo, 10-12
93 357 57 48
&HQWUH�&tYLF�(O�&DUPHO
Santuari, 27

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

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
IIDUJXHV#KRWPDLO�FRP

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

&HQWUH�&tYLF�0DWDV�L�
Ramis
Feliu i Codina, 20
3XQW�G·LQIRUPDFLy�MXYHQLO
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
&RRSHUDWLYD�5RFDJXLQDUGD
Xipré, 13

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Parc de la Vall d’Hebron
Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

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

Urbanització Vallhonesta-
Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Districte Viii
can Peguera

9LODVHFD���
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17 
 

Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1

ciutat Meridiana
Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
&HQWUH�&tYLF�&LXWDW�1RUG
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de
Estudiants, 26-28
93 359 44 60
&HQWUH�6yOOHU
3ODoD�6yOOHU��V�Q

Prosperitat
%DOWDVDU�*UDFLiQ�������
93 276 30 15
Casal de Barri 
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves 
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

roquetes
Canteres, 57, baixos
93 359 65 72 

Ateneu Popular de 9Barris
Port Lligat, s/n

torre Baró
(VFRODSL�&jQFHU���
D�YHFLQRVWRUUHEDUR#
KRWPDLO�FRP

torre Llobeta
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
&HQWUH�&tYLF�7RUUH�
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
-RDQ�$OFRYHU���

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Pge de la Peira, 37, 
ORFDO���
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30 
 
 
 
 

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

congrés, el
Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
$FjFLHV����

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
%LVFDLD�������EDL[RV
93 340 51 85

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la 
Martí Molins, 29
93 408 13 34
%LEOLRWHFD�0DULQD�&ORWHW
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nord-
tramuntana

Pg Torres i Bages,101-103
93 274 03 34

sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
%LEOLRWHFD�,JQDVL�,JOHVLDV
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
&HQWUH�&tYLF�6W��$QGUHX
Gran de Sant Andreu, 111
'LVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX
3ODoD�2UÀOD��V�Q

sant Andreu sud
Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
&��&tYLF�GH�7ULQLWDW�9HOOD
Foradada, 36-38

Districte X
clot-camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
)RPHQW�0DUWLQHQF
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

Gran Via-Perú-espronceda
Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del
Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la
&RQFLOL�GH�7UHQWR�����
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
)DUPjFLD
Bolívia, 19

/OLEUHULD�(WFqWHUD
Llull, 203

Provençals de la Verneda
Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
&��&tYLF�GH�6DQW�0DUWt
Selva de Mar, 215

el Besòs
Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta, la
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica
-DXPH�9LFHQo�9LYHV���
93 221 93 93

Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
O punts de distribució de CARRER

Un nou CARRER a internet www.favb.cat   ����������������������������������������������������������������0RGLÀFDFLRQV��������������

el pròxim número de CARRER sortirà al mes de febrer

És tira AlEjAndRo milà

mARC AndREu

La història es repeteix. 40 anys 
GHVSUpV� TXH� O·$VVRFLDFLy� GH� 9HwQV�
del Poblenou s’estrenés amb una 
FDPSDQ\D� UHLYLQGLFDQW� XQ� LQVWLWXW�
S~EOLF�� O·DQ\� ������ HO� EDUUL� WRUQD�
DUD� D� RUJDQLW]DU�VH� SHU� UHFODPDU�
OD�FRQVWUXFFLy�G·XQ�FHQWUH�G·HQVH-
Q\DPHQW�VHFXQGDUL��8Q�LQVWLWXW�GH�
IHW� MD�SUHYLVW��DO� VRODU�TXH�ÀQV� ID�
XQ�DQ\�RFXSDYHQ�HOV� EDUUDFRWV�GH�
O·HVFROD� )OXYLj�� SHUz� HO� SURMHFWH�
del qual s’ha aturat sine die per 
les retallades pressupostàries i que 
DPHQDoD�GH�SURYRFDU�XQ�JUHX�PDQ-
FDQoD�GH�SODFHV�HGXFDWLYHV�GXUDQW�
HOV�SURSHUV�FXUVRV�

/D� 3ODWDIRUPD� SHU� O·(GXFDFLy�
GHO� 3REOHQRX�� FRQIRUPDGD� SHU� OD�
FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�GHO�EDUUL��HV-
FROHV�� LQVWLWXWV� L�$03$V��� DL[t� FRP�
SHU�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�L�O·$VVHP-
EOHD�6RFLDO�GHO�3REOHQRX��V·KD�FR-
PHQoDW�D�PRXUH�L�KD�UHFODPDW�XQD�

UHXQLy� DO� &RQVRUFL� G·(GXFDFLy� GH�
%DUFHORQD� SHU� SODQWHMDU� OD� UHLYLQ-
GLFDFLy�YHwQDO�

/D� PDWHL[D� PDQFD� GH� SUHYLVLy�
GH� OHV� DGPLQLVWUDFLRQV� S~EOLTXHV�
(Generalitat i Ajuntament) que ha 
IHW�TXH�HQ�HOV�GDUUHUV�DQ\V��L�HQFD-
UD�DTXHVW�FXUV��XQD�SDUW�GHOV�DOXP-
nes de primària del Poblenou hagin 
KDJXW�G·HVWXGLDU�HQ�EDUUDFRWV�FRU-
UH�HO�ULVF�G·DIHFWDU�DUD�O·HWDSD�GH�
VHFXQGjULD�

7RW� L� TXH� 3REOHQRX� DFDED�
d’estrenar el nou institut Quatre 
Cantons (que se suma als ja exis-
WHQWV� G·,FjULD�� 3REOHQRX� L� )URQW�
0DUtWLP��� D� SDUWLU� GHO� FXUV� �����
O·DUULEDGD�D�O·HWDSD�GH�VHFXQGjULD�
i batxillerat d’entre 8 i 11 nous 
grups d’alumnes de diferents es-
FROHV� SULPjULHV� G·XQ� EDUUL� TXH�
KD�FUHVFXW�PROW�HQ�SREODFLy�MRYH�
UHTXHULUj� GXSOLFDU� R� JDLUHEp� WUL-
SOLFDU� O·RIHUWD� GHO� FHQWUH� DFDEDW�
G·LQDXJXUDU��6yQ�FjOFXOV�IDFLOLWDWV�

SHO� PDWHL[� &RQVRUFL� G·(GXFDFLy�
TXH�� QR� REVWDQW�� QR� H[SOLFD� RQ�
SHQVD� HQFDELU� WDQWV� DOXPQHV� GH�
VHFXQGjULD� VL� QR� HV� FRQVWUXHL[� QL�

WDQ�VROV�HO�FHQWUH�MD�SUHYLVW�DO�VR-
lar de Pujades-Fluvià.

/D�VROXFLy�SURYLVLRQDO�HVERVVDGD�
G·HQWUDGD� SDVVD� SHU� PDVVLÀFDU� DO�

màxim els instituts ja existents al 
EDUUL��GHULYDU�LQGLUHFWDPHQW�DOXP-
QDW�FDS�D�FHQWUHV�SULYDWV�L�SRVDU�GH�
QRX��HO�FXUV������R�������EDUUDFRWV�
DO�VRODU�TXH�MD�KDYLD�DFROOLW�HOV�GH�
SULPjULD� GH� O·HVFROD� )OXYLj�� 1R-
PpV�TXH�DUD�VHULHQ�EDUUDFRWV�SHU�D�
DOXPQHV�GH�VHFXQGjULD�HQ�XQ�VRODU�
GH� SURSLHWDW� S~EOLFD� RQ� OD� *HQH-
ralitat ja havia pressupostat per a 
O·DQ\������OD�FRQVWUXFFLy�GH�O·LQVWL-
tut retallat.

La història es repeteix
&RP� pV� REYL�� DTXHVWD� VROXFLy� QR�
FRQYHQo�QL�GH�ERQ�WURV�OD�3ODWDIRU-
PD�SHU�O·(GXFDFLy�GHO�3REOHQRX�L�OHV�
HQWLWDWV�MD�SUHSDUHQ�XQD�FDPSDQ\D�
UHLYLQGLFDWLYD��)HW�L�IHW��FRP�ID����
DQ\V��8Q�FODU�H[HPSOH�GHO�UHWURFpV�
TXH��D�EDQGD�GHOV�DWDFV�GHO�*RYHUQ�
HVSDQ\RO�D�O·HVFROD�HQ�FDWDOj��WDP-
bé les polítiques de retallades de 
OD� *HQHUDOLWDW� HVWDQ� SURYRFDQW� HQ�
O·jPELW�GH�O·HGXFDFLy�S~EOLFD�

Poblenou reclama un nou institut

m.A.

La comunitat educativa del Poblenou s’ha coordinat en una Plataforma
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Lluís Rabell
President de la Favb 

i de l’AV de l’Esquerra de l’Eixample

“La Favb és l’entesa 
federativa d’un 
moviment d’activistes 
veïnals que treballen 
per transformar els 
seus barris”puyAl

El seu nom és Josep Lluís Antoni Franco i Rabell, però sempre fa 

servir el nom del pare (Lluís) i el cognom de la mare. Amb 58 anys, 

va néixer i es va criar a casa dels avis materns, al Raval. Tot i haver 

treballat durant anys a empreses de la construcció, la seva profes-

sió és la de traductor i intèrpret. Viu a l’Esquerra de l’Eixample.

Com has arribat a ser president de la Favb?
El meu accés a la presidència resulta de la coincidència d’una 

aposta política... i d’una circumstància desafortunada. L’aposta ha 

estat la implicació del nostre primer vicepresident, Jordi Giró, en la 

Confavc, assumint la seva presidència. La Confavc és un marc que 

considerem vital per enfortir el moviment veïnal a tot Catalunya. 

El fet advers ha estat que el nostre president, Jordi Bonet, com a 

resultat de la precarietat laboral del món de la docència universi-

tària, ha hagut d’acceptar una oferta de treball a l’estranger. La 

Junta va decidir que, com a vicepresident segon, assumís la seva 

IXQFLy�ÀQV�D�OD�SURSHUD�DVVHPEOHD��SUHYLVWD�SHU�DO����GH�PDUo���$OOj�
procedirem a l’elecció de la nova Junta i els seus càrrecs. 

Quin moment viu la ciutat i quins són el reptes de la Favb?
Barcelona es troba a la cruïlla de dos models de ciutat en dis-

puta. La crisi, les retallades i les polítiques neoliberals ens em-

penyen cap a una ciutat més fragmentada, mediambientalment 

malmesa i amb profundes desigualtats socials. És la ciutat apara-

dor, amb barris benestants i exclusius... i zones sumides en la po-

bresa. El nostre moviment està compromès amb un altre projecte, 

vertebrat per potents xarxes de serveis públics: educació, sanitat, 

transports, serveis socials, parc d’habitatges de lloguer... Una 

ciutat democràtica, de drets i d’igualtat. Una ciutat cohesionada, 

que renunciï a la distorsió especulativa i integri la seva oferta tu-

rística -avui aclaparadora- en un marc molt més ambiciós i variat. 

Quin paper juga la Favb entre la resta de col·lectius socials?
La visió de la ciutat democràtica sorgeix del formidable la-

boratori d’idees de les lluites històriques dels moviments obrer 

i veïnal. La ciutat liberal representa, per contra, el disseny de 

les classes benestants de Barcelona, dels lobbys, dels “400 que 

sempre manen, governi qui governi”, com deia Fèlix Millet. La 

justícia social i mediambiental, la igualtat de gènere o els drets 

FLYLOV�QRPpV�DYDQoDUDQ�GH�OD�Pj�GH�OD�OOXLWD�

Com veus les associacions veïnals avui?
Han de tenir un paper cada cop més rellevant. Per bé que no 

representin “el veïnat” -als barris hi ha nombroses realitats so-

cials -, sí que tenen legitimitat, memòria, experiència i capacitat 

d’interlocució amb les administracions. Poden ser facilitadores de 

la trobada democràtica dels actors socials del territori. En aquest 

marc, el paper de la Favb és coordinar i aixoplugar la feina de les 

entitats federades, construint des d’elles un projecte col·lectiu. Ni 

“superestructura”, ni “direcció”. La Favb és allò que el seu nom in-

dica: l’entesa federativa d’un moviment d’activistes veïnals que tre-

ballen per la transformació social des de la realitat dels seus barris.

I la participació ciutadana?
Promoure-la és la nostra raó de ser. Des d’aquest punt de vis-

WD�� HOV� DFWXDOV� SURFHVVRV�� WDQW� HO� 3$0� FRP� HOV�3$'�� KDQ� HVWDW�
decebedors. Enguany, ben poques coses hi hem aconseguit enca-

bir. Projectes importants -Glòries, Model...- segueixen envoltats 

d’incerteses; temes cabdals com la xarxa ortogonal d’autobusos, 

són implementats de manera incoherent; l’abordatge de situaci-

ons d’emergència social, com les bosses de pobresa, el nou barra-

quisme o els desnonaments, es fa des del respecte supersticiós 

GHOV�SRGHUV�IjFWLFV��FRPHQoDQW�SHU�OHV�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV����3HUz��
PpV� HQOOj� GHOV� GHÀFLHQWV� FDQDOV� GH� SDUWLFLSDFLy�� WHQLP� HO� UHSWH�
G·DSUHQGUH�D�OOHJLU�L�GLVFXWLU�SUHVVXSRVWRV��RUGHQDQFHV�L�ÀVFDOLWDW��
veritable “nervi de la guerra” en la gestió municipal.

Quina valoració fas de l’Ajuntament i el seu alcalde?
L’alcalde Trias sempre ens ha mostrat un tarannà dialogant, 

una sensibilitat humanista i, per descomptat, una educació exqui-

VLGD��FRVD�TXH�IDFLOLWD�OD�LQWHUORFXFLy�DPE�O·$MXQWDPHQW��$L[z�QR�
WUHX�TXH�HO�VHX�JRYHUQ�WLQJXL�XQ�SHUÀO�QHROLEHUDO��DFFHQWXDW�SHOV�
compromisos amb la dreta més conservadora del PP. No falten 

PRWLXV�GH�GHVDYLQHQoD�L�ÀQV�L�WRW�GH�IULFFLRQV��/D�QRVWUD�WUDGLFLy��
però, és la combinació de la protesta amb la proposta alternativa 

i la disposició a col·laborar amb l’administració.

40 anys del Carmel

L’Associació de Veïns i Veïnes del 

Carmel edita una revista especial 

a tot color, 40 aniversari, del Car-
mel ignorat al Carmel reformat, 
per commemorar la legalització 

de l’entitat el 1972. Un meritori 

treball que explica des de diverses 

perspectives (urbanisme, trans-

port, aigua, eduació, sanitat, 

drets de les dones, drets labo-

rals...) com ha canviat un barri 

que ha passat, per exemple, “de 

no tenir aigua potable a tenir-ne”. 

Juntament amb l’edició de la 

revista l’associació va celebrar 

l’efemèride amb els veïns i veïnes 

el passat 24 de novembre. 

A tot el barri

El butlletí de l’AV de Prosperitat 

denuncia a la portada que la 

residència i centre de dia per a 

la gent gran del carrer Molí està 

acabada i buida, exigint que les 

administracions compleixin i posin 

en funcionament el necessari 

equipament. També es valora com 

a decebedora la proposta del PAD 

per al barri, i s’explica la campa-

nya que sota el lema “Nou Barris 

cabrejada, diu prou” porten a 

terme més de 100 entitats socials 

del districte perquè les adminis-

tracions reaccionin davant els 

estralls que està provocant la crisi 

a Nou Barris.

La Vall de Vidre

La revista de l’AV del Mont d’Orsà 

de Vallvidrera evoca a la porta-

da l’arbre de Nadal que va lluir 

al barri l’any 1965. A l’interior 

informa sobre els resultats de les 

eleccions al Parlament de Cata-

lunya, que van tenir un índex de 

participació del 77,25%, és a dir, 

de 1.525 dels 1.974 veïns i veïnes 

censats a Vallvidrera, molt per so-

bre de la mitjana a Barcelona. La 

revista també reprodueix el pregó 

de la festa major de 1998 que va 

pronunciar el recentment desa-

paregut Cristòfol Jordà, Tòfol, un 

“lluitador veïnal que coneixia i 

estimava Vallvidrera i Collserola”.

Recollida de signatures 
contra l’euro per recepta

Revistes
de barri

La Favb
informa

REDACCIÓ

Des de la comissió de Sanitat de 

la Favb s’ha posat en marxa una 

campanya de recollida de signatu-

res entre les associacions de veïns i 

veïnes contra el “repagament” que 

suposa l’euro per recepta, i que 

tindrà com a termini el pròxim 15 

de gener.

La recollida de signatures va di-

rigida a recolzar la iniciativa de fer 

extensiva la insumbmissió dels ve-

ïns i veïnes al pagament de l’euro 

per recepta i s’engloba en la cam-

panya general en defensa de la sa-

nitat pública que es porta a terme 

des de multitud de sectors socials.

Stop bales de goma!
REDACCIÓ

El passat 12 de novembre, la Favb 

i altres col·lectius de defensa dels 

drets civils van convocar una roda 

de premsa per exigir a Interior que 

treballés per garantir la seguretat 

dels participants en les manifesta-

cions i que prohibís la utilització 

de les bales de goma i els gasos 

lacrimògens per part de la policia 

catalana.

Doncs bé, durant la jornada de 

vaga general de passat 14 de no-

vembre, l’Ester Quintana, veïna de 

Barcelona, hi va perdre un ull per 

l’impacte d’un objecte no identi-

ÀFDW�� (O� FRQVHOOHU� )HOLS� 3XLJ� QHJD�
rotundament que es tracti d’una 

bala de goma de la policia, però 

les seves explicacions no han con-

vençut ni l’oposició, ni les entitats, 

ni evidentment la víctima.

La Favb ha demanat al sindi-

cat dels Mossos d’Esquadra que, 

igualment que ha obert la porta a 

l’objecció de consciència davant 

la prohibició de practicar desno-

naments, ho faci també davant 

de l’ús de bales de goma i gasos 

lacrimògens, atesa la seva peri-

llositat. L’associació Stop Bales de 

Goma porta a terme una campanya 

per demanar l’abolició d’aquests 

projectils que tenen un pes de 90 

grams i poden arribar a una ve-

locitat de 700 quilòmetres per 

hora. Des del 1990, 23 persones 

han perdut un ull a l’Estat a causa 

d’aquestes armes i només durant 

aquests darrers dos anys, 4 joves 

han perdut un ull a Barcelona. Un 

altre va estar ingressat molt greu a 

la UCI una setmana amb traumatis-

me cardiopulmonar.
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

Manuel Martínez
President del comitè 
d’empresa del Gran 
Teatre del Liceu

CRistinA pALomAR
entrevista

DAni CoDinA
fotografia

El bou i la mula
Aquest any l’Ajuntament no ha inaugurat el pessebre de la plaça de 

Sant Jaume. Trias intentava evitar l’escridassada després que el servei 

d’informació de la Guàrdia Urbana hagués esbrinat que el Comitè 

d’Empresa de Parcs i Jardins hi seria per denunciar les retallades i la 

privatització del servei. També s’han il·luminat 10 quilòmetres més de 

carrers, que lluiran del 22 de desembre el 6 de gener, 252 hores. Una 

operació que li costa a l’Ajuntament 1,4 milions d’euros. No entrarem 

a valorar la sostenibilitat de la citada actuació ni el malbaratament 

energètic i econòmic que suposa. Estem més preocupats pel pessebre. 

Tenim un govern municipal conservador, però no pensàvem que tant. 

En la posada en escena del portal de Betlem no s’han tingut en compte 

les noves “revelacions” que el Papa Benet XVI acaba de publicar a 

La vida i miracles del nen Jesús, on explica que al pessebre no hi 

va haver ni bou ni mula. També ha revelat que els Reis no eren de 

l’Orient sinó d’Andalusia. Només Oriol Junqueras ha gosat contradir-lo. 

“Andalusia estava ocupada pels Romans”, va manifestar a RAC 1. CIU, 

en canvi, manté el bou i la mula. Només ells saben per què!  

V
eure fa uns mesos els treballadors 

del Gran Teatre del Liceu 

manifestant-se a les Rambles en 

contra d’un Expedient de Regulació 

d’Ocupació és una de les imatges més 

sorprenents que ens deixa la crisi aquest 

2012. Un dels símbols més emblemàtics 

de la cultura i del poder de l’alta burgesia 

catalana, que ha resistit guerres, atemptats 

i incendis, perilla ara per la brutal tisorada 

que les administracions públiques han fet 

HQ�O·jPELW�GH�OD�FXOWXUD��ÀQV�DO�SXQW�TXH�
gairebé ningú no s’atreveix a teoritzar sobre 

el seu futur. Qui sí que s’atreveix a fer-ho 

és Manuel Martínez, tramoista i president 

del comitè d’empresa del Liceu, i la seva 

predicció no és gens engrescadora. “El Liceu 

no se’n sortirà sol i les institucions no ens 

DMXGDUDQ�ÀQV�TXH�YHJLQ�TXH�KHP�GH�WDQFDUµ��
es lamenta.

Encara que de cara a la galeria el 

Liceu conserva el seu pedigrí cultural, 

HOV�SUREOHPHV�HFRQzPLFV�L�HOV�FRQÁLFWHV�
laborals fa temps que s’arrosseguen. 

El 2009, coincidint amb l’inici de les 

retallades, el seu director, Joan Francesc 

Marco, ja no es vanta públicament de la 

ERQD�VLWXDFLy�ÀQDQFHUD�GHO�WHDWUH�L�XQ�DQ\�
després autoritza el primer ERO que deixa 

24 treballadors sense feina. La decisió de 

la Generalitat de retallar un milió i mig 

d’euros del pressupost destinat al Liceu per 

al 2012 dispara totes les alarmes i precipita 

la presentació, el 14 de febrer passat, 

d’un nou expedient d’ocupació temporal 

que afecta el 90% de la plantilla, uns 365 

treballadors. En queden exclosos la direcció 

executiva i una part de l’administració. 

“Ens vam assabentar que s’havia presentat 

l’expedient per la premsa. Vam estar 

VHWPDQHV�LQWHQWDQW�SDUODU�DPE�HOOV�L�DO�ÀQDO�
ens van dir que tot era mentida”, explica 

Martínez.

Després de setmanes de negociacions, 

la direcció del Liceu retira l’ERO a canvi 

que els treballadors renunciïn a la paga de 

juny i a altres drets, i acceptin descomptar-

VH�XQ�SHUFHQWDWJH�GH�FDGD�QzPLQD�ÀQV�D�
compensar el milió i mig que ha deixat 

d’invertir-hi el govern català. El comitè 

reclama sense èxit tenir accés a les 

nòmines de tot el personal per controlar si 

el descompte també s’aplica als sous de la 

direcció. “La gent ha de saber que malgrat 

els problemes econòmics d’una institució 

pública com és el Liceu, el sou de Marco 

és de 160.000 euros l’any i que els onze 

membres que formen la cúpula directiva 

guanyen entre 80.000 i 100.000 euros l’any. 

A més, hi ha molts càrrecs doblats i un 44% 

de l’administració té un càrrec”, recorda 

Martínez.

3RFV�PHVRV�GHVSUpV�L�DSURÀWDQW�
l’arribada de les vacances d’estiu, 

O·HPSUHVD�YXOQHUD�O·DFRUG�ÀUPDW�DPE�
HO�FRPLWq�G·HPSUHVD�L�D�ÀQDOV�G·DTXHVW�
juliol acomiada setze treballadors més 

adduint que no estan contents amb el seu 

rendiment. Se’n van al carrer onze músics 

de l’orquestra, dos cantants del cor i tres 

tècnics d’escenari.

La retallada pública és un fet 

inqüestionable. El Gran Teatre del Liceu 

rep subvencions del govern central, la 

Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació 

de Barcelona, i aquest any ha perdut 

uns catorze milions d’euros respecte al 

pressupost del 2009. La tisorada més 

bèstia, però, ha vingut de la mà del govern 

central, que és qui més diners ha aportat 

ÀQV�DUD�D�OHV�DUTXHV�GHO�WHDWUH��(O�JRYHUQ�
Zapatero va decidir l’any 2010 retallar el 

pressupost per al Liceu un 30% en tres anys. 

A aquesta reducció, s’afegeix ara la decisió 

del govern Rajoy de retallar un 33% més 

OD�SDUWLGD��IHW�TXH�VLJQLÀFDUj�TXH�D�SDUWLU�
del 2013, el Liceu rebrà de l’Estat un 63% 

menys de diners.

Segons explica Martínez, a aquesta 

important reducció de pressupost públic 

s’ha d’afegir una mala gestió interna que 

ha portat, per exemple, a canviar de 

director de màrqueting tres vegades en 

SRF�WHPSV��D�UHGXLU�HO�SHUVRQDO�ÀQV�DO�SXQW�
de posar en perill la qualitat del servei i 

a quedar-se sense solista de clarinet. “En 

el cas de la gestió interna, s’han perdut 

dos milions i mig d’euros, sobretot pel que 

fa a ingressos de mecenatge i de venda 

directa en taquilla. A això s’haurà d’afegir 

ara el perjudici per l’augment de l’IVA”, 

argumenta. Amb aquest panorama, de ben 

poc servirà llogar el teatre a 30.000 euros 

a cantants que habitualment no formen 

part de la programació clàssica, com Isabel 

Pantoja o Julio Iglesias. 

Tanmateix, a parer del president del 

comitè d’empresa, la situació més kafkiana 

es viu entre els mateixos treballadors 

del Liceu, que estan dividits. Al teatre 

hi ha quatre col·lectius de treballadors 

representats per diferents sindicats. El cor 

i l’orquestra estan controlats pel SICAP, 

un sindicat que agrupa professionals de la 

música, i l’UGT; mentre que administració 

i escenari estan sota la batuta de la CGT. 

“No tenim cap força per negociar, tenim 

caducat el conveni des del 2008 i no tenim 

ni un cor ni una orquestra de primera per 

falta de gent. Som pocs i mal avinguts 

i no descarto que acabin externalitzant 

serveis”, conclou pessimista.

RiCARDo hERmiDA /sR. pLAstiko

“Les institucions no ajudaran el Liceu 
ÀQV�TXH�YHJLQ�TXH�KHP�GH�WDQFDUµ


