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onal. “La nostra és més una 
tasca social integral, que no 
pas donar almoina. El que vol 
la gent és recuperar els seus 
drets”, exclama.

Sixte Garganté és del ma-
teix parer. Advocat laboralista 
i professor universitari és un 
dels impulsors de la Iniciati-

va Legislativa Popular (ILP) 
per demanar al Parlament de 
Catalunya que instauri per 
llei una Renda Garantida de 
Ciutadania. “La Constitució 
espanyola i l’Estatut de Cata-
lunya reconeixen aquest dret, 
però no s’ha regulat mitjan-
çant una llei. L’augment de la 
pobresa està directament vin-
culat a un creixement de les 
desigualtats entre els més rics 
i les classes amb una renda 
mitjana o baixa. És una qües-
WLy�GH�GUHWVµ��DÀUPD�

El desmantellament de la RMI

Garganté destaca un moment 
G·LQÁH[Ly�TXDQ�HO�*RYHUQ�SUH-
sidit per Artur Mas va decidir, 
l’agost del 2011, revisar els 
H[SHGLHQWV� GHOV� EHQHÀFLDULV�

AlbERT ollés

L’Amparo Iturriaga viu al bar-
ri de les Roquetes, una de les 
zones més afectades per la po-
bresa al districte de Nou Bar-
ris. Vinculada a l’associació de 
veïns, presideix la Plataforma 
d’Entitats de Roquetes, on s’ha 
apostat per la força del treball 
col·lectiu per ajudar les per-
sones que pitjor ho estan pas-
sant. Ells no gestionen ni orga-
nitzen un menjador social, com 
s’esdevé a d’altres zones del 
districte i de la ciutat. 

Tothom que vol ajudar ho 
fa de bona fe, però la seva 

estratègia és diferent i pot 
explicar, sobre el terreny, la 
tesi que defensen bona part 
dels professionals i especialis-
tes que treballen amb els que 
menys tenen. “Darrere d’un 
nen que no menja prou o ho 
fa malament, hi ha una família 
que no té diners ni un treball 
per poder garantir als seus 
ÀOOV��L�D�HOOV�PDWHL[RV��DTXHVWD�
funció bàsica per a qualsevol 
ésser humà. El problema real 
no és la malnutrició infantil en 
augment. El problema és que 

per culpa de les polítiques im-
posades per la dreta i el poder 
ÀQDQFHU��FDGD�GLD�KL�KD�PHQ\V�
ocupació, més exclusió social 
i més pobres”, opina l’Albert 
Recio, doctor en Economia i 
vocal del patronat de la fun-
dació Arrels.

A les Roquetes reparteixen 
els esforços en dues direcci-
ons. D’una banda, informen i 
pressionen les administracions 
perquè solucionin problemes 
que actualment només es de-
tecten a nivell polític quan ja 

estan passant. Aquest és el cas 
de la crisi viscuda aquest es-
tiu amb el tancament habitual 
dels menjadors de les escoles, 
un cop acabat el curs. Nens 
dels barris més deprimits es 
van quedar sense l’únic àpat 
en condicions que feien al dia 
i des dels mateixos centres es-
colars i associacions com les de 
Roquetes es va alertar l’Ajun-
tament i la Generalitat. “Un 
dels problemes derivats de les 
retallades en els serveis soci-
als i les subvencions a les ONG 

és que ara es fa menys tasca 
de prevenció i anticipació. Hi 
ha menys tècnics i nosaltres 
ajudem fent un treball de se-
guiment a peu de carrer”, diu 
l’Amparo.

Empoderar la gent

La segona línia d’actuació de la 
plataforma se centra en el que 
,WXUULDJD� GHÀQHL[� FRP� ´HPSR-
derar” la gent sense recursos, 
en relació al poder adquisitiu 
i el poder de decisió que han 
perdut. “Estan enfonsats i de-
primits per la situació que vi-
uen. Se’n senten culpables tot 
i no ser-ho i és vital que recu-
perin l’autoestima per tornar 
a aixecar cap i sortir-se’n”, 
explica. Un exemple pràctic és 
el taller de costura que orga-
nitzen i que s’autogestiona grà-
cies a la feina de les dones que 
hi participen. “Així veuen que 
són útils per treballar”.

A més, munten una mena de 
ÀUD� GH� PRGD�� TXH� DQRPHQHQ�
de forma simpàtica Roquetes 
Fashion Week�L�TXH�LQFORX�ÀQV�L�
WRW�XQD�GHVÀODGD��,�TXDQ�DUULED�
l’estiu fan una activitat lúdica 
per als més petits, Els juliols 
al sol, per ocupar el temps que 
els deixa lliure el tancament 
de les escoles. Amb els adoles-
cents desenvolupen un treball 
orientat a donar-los a conèixer 
els espais col·lectius del barri 
i que els facin servir per mi-
llorar la convivència. I també 
informen qui busca feina dels 
cursets de Barcelona Activa i 
la resta de la xarxa ocupaci-

El dret 
a no ser pobre
La malnutrició infantil és la cara més dramàtica. Però només és la 
punta de l’iceberg de l’empobriment de les classes populars per les 
polítiques de la dreta. Les desigualtats i la pèrdua de drets expliquen 
un problema que, a Barcelona, es xifra en les 125.000 persones ateses 
per demanda de menjar per Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, 
va presentar l’agost passat un 
LQIRUPH�TXH�TXDQWLÀFDYD�HQ�JDLUHEp�
50.000 els menors de 16 anys amb 
privacions alimentàries a Catalunya, 
pV�D�GLU��TXH�QR�PHQJHQ�QL�FDUQ�QL�
peix de manera regular. El Síndic 
va fer un recull de 12 mancances 
“destacades” detectades en les 
actuacions de les “administracions 
implicades” i les corresponents 
recomanacions per solucionar-les. 

La majoria reclamen un canvi 
de polítiques en temes com les 
“garanties i l’accessibilitat de les 
famílies a les rendes mínimes”; la 
“cobertura dels ajuts de menjador 
escolar”; el “caràcter restrictiu” dels 
criteris d’atorgament d’aquests ajuts 
i la “puntualitat” en la seva concessió 
i en els pagaments.
/·LQIRUPH�GHQXQFLD�WDPEp�

les “desigualtats econòmiques i 
territorials en l’atenció alimentària 

dels infants socialment desfavorits 
per mitjà del lleure educatiu”; el 
“debilitament de les garanties 
d’alimentació adequades durant les 
YDFDQFHVµ��´GqÀFLWV�HQ�OD�GHWHFFLy�
dels infants amb problemes 
GH�PDOQXWULFLyµ��´GqÀFLWV�HQ�HO�
desplegament de plans integrals 
per combatre la pobresa infantil i de 
programes de suport a les famílies” i 
“desigualtats socials en el seguiment 
d’hàbits alimentaris saludables”.

Estirada d’orelles del Síndic a les administracions

OEls especialistes que hi 
porten anys treballant 
coincideixen en 
reclamar polítiques 
i drets com a solució 
contra la pobresa

OLa dreta política veu 
la pobresa com una 
malaltia inevitable 
i només actúa 
per apaivagar les 
conseqüències

joAN moREjóN
Amparo Iturriaga a la seu de l’AV de Roquetes, una de les zones més 
afectades per la pobresa a Nou Barris 
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que tenien la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI), com el pas 
inicial per canviar els criteris 
de concessió i manteniment 
dels ajuts. Argumentant primer 
sospites de frau i, després, pro-
EOHPHV�GH�ÀQDQoDPHQW��&L8�KD�
desmantellat gairebé aquesta 
subvenció creada el 1990 per a 
les persones amb menys recur-
sos. “La RMI ha deixat de ser un 
dret per convertir-se en un ajut 
depenent del pressupost que hi 
hagi. Quan s’acaben els diners, 
com passa ara, es deixa de do-
nar”, explica l’advocat.

Des de llavors, l’augment 
de nous aturats s’ha sumat 
D� OHV� GLÀFXOWDWV� SHU� WRUQDU� D�
trobar feina dels que ja no en 
tenien, i s’ha creat una bola 
de neu formada per moltes 
famílies on ningú no treballa i 
pel creixement del nombre de 
persones que esgoten el sub-
sidi d’atur sense haver trobat 
una alternativa. Garganté cal-
cula, en base a estudis d’eco-
nomistes com Jordi Arcarons, 
que s’ha passat en pocs anys 
GH� �������EHQHÀFLDULV� SRWHQ-
cials de la RMI i altres ajuts 

complementaris a prop de 
600.000 si ara s’instaurés la 
Renda Garantida Ciutadana. 
Aquesta suposaria, en el cas 
d’aquells que la percebessin 
de forma íntegra, un ingrés de 
664 euros mensuals.

Després que la televisió pú-
blica catalana, TV3, generés 
una gran polèmica quan va or-
ganitzar el maig del 2012 una 
marató contra la pobresa com 
si aquesta fos una malaltia in-
evitable on els governs no tin-
guessin res a fer, l’Executiu de 
Mas va donar una nova mostra 

de la seva sensibilitat envers 
el problema presentant un in-
forme contrari a l’admissió 
a tràmit de la ILP. Tot i això, 
DTXHVWD�IRX�ÀQDOPHQW�DFFHSWD-
da, per unanimitat, per la Mesa 
del Parlament el març passat. 
Calen 50.000 signatures per 
forçar el debat i s’ha prorrogat 

HO� SHUtRGH� GH� UHFROOLGD� ÀQV� DO�
28 d’octubre. Els promotors de 
OD�LQLFLDWLYD�YROHQ�DUULEDU�ÀQV�D�
les 200.000 com a demostració 
simbòlica de força envers l’ob-
jectiu real, més enllà de la dis-
cussió a la cambra: aconseguir 
l’aprovació de la llei.

“La ILP és una trinxera 
des d’on lluitar pels nostres 
drets”, assegura Garganté en 
referència al procés d’indivi-
dualització que viu la nostra 
societat i que explica, segons 
la seva opinió, que molta gent 
es vegi més reconfortada per 
l’acció individual de portar un 
paquet d’arròs a una campa-
nya de recollida d’aliments 
que no pas formant part d’un 
moviment col·lectiu per pro-
moure canvis polítics.

Càritas, per un ‘salari social’

Una de les entitats que dóna 
suport a la ILP és Càritas que, 
tot i formar part de l’església 
catòlica, també demana re-
formes estructurals davant la 
situació d’emergència que es 
viu. Juana Martín, adjunta a 
la direcció i responsable d’ac-
ció social a Barcelona, va de-
manar aquest estiu un “salari 
social”. La cap de programes i 
serveis, Mercè Darnell, recor-
da que l’acció solidària dels 
bancs d’aliments i de la xarxa 
de menjadors socials no ens 
ha de fer oblidar el “desas-
WUHµ�TXH�VLJQLÀFD�TXH�D�PROWV�
ciutadans els hagin “rescindit 
el dret a escollir què mengen 
i quan” per no tenir treball 
o perquè aquest és precari. I 
el director a Barcelona, Jor-
di Roglà, diu que, malgrat la 

LPSRUWjQFLD� GH� GLJQLÀFDU� HO�
lliurament d’ajuts alimenta-
ris, no es pot només “abor-
dar les conseqüències i no les 
causes de la crisi”. Roglà pro-
posa crear un mecanisme per 
aturar la pobresa semblant al 
fons per salvar la banca. “Un 
5% del Fons de Reestructura-
ció Ordenada Bancària (FROB) 
hauria salvat del desnonament 
�������IDPtOLHVµ��H[HPSOLÀFD�

Malgrat això, l’Ajuntament 
de Barcelona, que ha inici-
at en aquest mandat, gràcies 
a l’acord entre CiU i PP, un 
canvi de model ideològic que 
augmenta les desigualtats i la 
pobresa (veure Carrer número 
������V·KD�OLPLWDW�ÀQV�DUD�D�IX-
gir d’estudi. Després d’amagar 
un menjador social a la Rambla 
que embrutava la imatge de 
la ciutat en un dels seus epi-
centres turístics, l’acció més 
destacada del Govern de Trias 
ha estat encarregar un estudi 
sobre les entitats i els llocs on 
es distribueix menjar amb l’ob-
jectiu de coordinar-los per fer 
PpV�HÀFLHQW� OD� VHYD� WDVFD��8Q�
cop més, respostes a les con-
seqüències, amb limitacions 
SUHVVXSRVWjULHV� L� DSURÀWDQW� OD�
xarxa civil existent, però sense 
analitzar-ne les causes i, menys 
encara, fer-se’n responsables.

L’estudi va determinar que 
hi ha 234 entitats que donen 
menjar a la ciutat i que la xifra 
d’usuaris, segons la Creu Roja 
i Càritas, és de 56.000 perso-
nes. A més, l’Ajuntament té 
40 centres de serveis socials 
que el 2012 van atendre 68.635 
persones. Tot i això, és impos-
sible conèixer xifres globals de 
pobres i les associacions que hi 
treballen estan desbordades. A 
les Roquetes, Amparo Iturriaga 
s’ho mira amb una barreja de 
preocupació, indignació i espe-
rança: “Tothom té dret a no ser 
pobre”, conclou.

OLa ILP que demana 
al Parlament la 
instauració d’una 
Renda Garantida de 
Ciutadania necessita 
50.000 signatures

OLa Sindicatura de 
*UHXJHV�KD�TXDQWLÀFDW�
en gairebé 50.000 els 
menors de 16 anys amb 
privacions alimentàries 
a Catalunya

joAN moREjóN
Jornada contra la pobresa a plaça de Catalunya promoguda per les entitats que recolzen la ILP per una Renda Garantida Ciutadana
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7 Barcelona Global, 
un ‘lobby’ molt 
escoltat per Trias

9 30.000 
barcelonins, 
amb l’aigua al collrònicaC

La Justícia ensorra el 
projecte d’hotel del Palau

Després de cinc anys de lluita veïnal, el jutge dóna 
OD�UDy�DOV�YHwQV�L�HYLWD�O·HQGHUURF�GHOV�WUHV�HGLÀFLV

MARIA FAvà CoMptA

“És una sentència importantís-
sima i és conseqüència d’una 
llarga i contundent lluita veï-
nal. A més, estableix un prece-
dent”, exclamava la veterana 
líder veïnal Maria Mas en co-
nèixer, a principis de setem-
bre, la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya que impedeix, de facto, 
tirar endavant el projecte per 
construir un hotel de luxe da-
vant del Palau de la Música i 
TXH� DIHFWDYD� WUHV� ÀQTXHV� FD-
talogades. Per poder construir 
l’hotel es volia enderrocar una 
GH�OHV�ÀQTXHV�L�EXLGDU�O·LQWHUL-
or de les altres dues. La sen-
tència prohibeix expressament 
aquestes demolicions.

Maria Mas, que ha tornat 
a ser escollida presidenta de 
l’Associació de Veïns del Casc 
Antic, enumerava, emociona-
da, les moltes accions que des 

d’aquesta entitat s’han fet en 
els últims cinc anys per evi-
tar que l’hotel es fes realitat. 
“Vam arribar a recollir 3.500 
signatures contra el projecte” 
deia Mas, que recorda amb 
DJUDwPHQW�OD�MXWJHVVD�L�HO�ÀVFDO�
que han fet possible aquesta 
resolució.

L’Associació de Veïns ja va 
denunciar aquest hotel el 2008, 
un any abans que esclatés el 
gran escàndol del cas Millet. 
Quan el 2009 es van començar 
a descobrir els tripijocs de l’es-
poliador del Palau de la Música, 
l’afer del l’hotel va quedar en 
segon terme, mig amagat, tant 
TXH�ÀQV�L�WRW�O·$MXQWDPHQW�HV�YD�
permetre aprovar el pla en un 
consell plenari. I també a mo-
GLÀFDU� HO� SODQHMDPHQW� �3*0��
per tal que es pogués construir 
l’hotel. L’Ajuntament ja fa 
temps que va anul·lar l’acord 
del plenari que permetia la 
construcció de l’hotel, però 
ÀQV�DUD�QR�KD�IHW�PDU[D�HQUHUH�
HQ�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3*0�L�OHV�

WUHV� ÀQTXHV� FRQWLQXHQ� HQFDUD�
TXDOLÀFDGHV� FRP� G·~V� KRWHOHU��
malgrat totes les alarmes que 
han encès els veïns. El que re-
ivindica l’Associació de Veïns 
del Cas Antic, l’Associació en 

Defensa de la Barcelona Vella i 
la FAVB és que tornin a ser re-
conegudes com a equipaments.

L’advocat dels veïns, Daniel 
Jiménez Schlegl, interpreta 
que la sentència tira per terra 

els arguments que va esgrimir 
sempre l’Ajuntament per de-
fensar el projecte de l’hotel: 
que era d’interès general. Ji-
ménez també ressalta que per 
primera vegada es contempli 

la protecció tant interior com 
H[WHULRU� GHOV� HGLÀFLV�� )LQV� DUD�
la norma habitual era la con-
VHUYDFLy�GH�OD�SHOO�GHOV�HGLÀFLV�
i es permetia enderrocar els in-
teriors. Aquest veredicte salva 
HOV�LQWHULRUV�GH�OHV�WUHV�ÀQTXHV��
dins dels quals destaquen uns 
arcs del segle XVII i l’escala 
PRGHUQLVWD� GH� O·HGLÀFL� TXH� ID�
cantonada amb els carrers Sant 
Pere Més Alt i Amadeu Vives.

Cal advertir que la sentèn-
cia encara es podria recórrer 
davant del Tribunal Suprem i no 
es pot abaixar la guàrdia. Fal-
ta també resoldre la querella 

que va interposar el promotor 
de l’hotel, Oliva Hotels, Ma-
nuel Valderrama, que vol ser 
compensat pels guanys que ja 
tenia coll avall i que no podrà 
obtenir perquè no es farà l’ho-
tel. Ell valora les pèrdues en 14 
milions d’euros. Si el jutge li 
donés la raó, l’Ajuntament de 
Barcelona hauria d’indemnit-
zar-lo per haver donat una lli-
cència d’obres que no es podrà 
complir. El que sí sembla que 
ha cobrat 900.000 euros per fer 
d’intermediari en l’operació de 
permuta amb La Salle és el lla-
dre confés, Fèlix Millet.

Falta també un altre acte 
del drama. El judici contra els 
responsables municipals que 
van permetre el nyap i van mi-
rar cap a una altra banda i/o 
van donar llum verda al projec-
te. Estan acusats de prevarica-
ció i falsedat documental el qui 
va ser tinent d’alcalde d’Urba-
QLVPH��5DPRQ�*DUFLD�%UDJDGR��
l’exgerent d’Urbanisme, Ra-
mon Massagué i el director de 

ANNA CARlotA
8Q�GHOV�HGLÀFLV�FDWDORJDWV�GHO�FDUUHU�6DQW�3HUH�PpV�$OW��DO�GDYDQW�GHO�3DODX��RQ�HV�YROLD�FRQWUXLU�O·KRWHO

OL’Ajuntament encara 
QR�KD�PRGLÀFDW�O·~V�
KRWHOHU�GH�OHV�ÀQTXHV��
una reivindicació de 
les associacions veïnals

OQueda pendent el 
judici contra els alts 
càrrecs municipals que 
van permetre el nyap, 
acusats de prevaricació

OQueden fora del sumari  
els responsables 
d’Economia que van 
UDWLÀFDU�HO�FDQYL�GH�
TXDOLÀFDFLy�GH�ÀQTXHV
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La sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya estima parcialment els recursos contenciosos 
administratius interposats per l’Associació de Veïns del 
Casc Antic i per l’Associació en Defensa de la Barcelona 
Vella contra els acords de l’Ajuntament de Barcelona i que 
YDQ�VHU�UDWLÀFDWV�SHO�JRYHUQ��(OV�DFRUGV�PXQLFLSDOV�IHLHQ�
SRVVLEOH�HQGHUURFDU�GHO�WRW�OD�ÀQFD�Q~PHUR����GHO�FDUUHU�
Sant Pere Més Alt i conservar la façana, l’alineació i la 
YROXPHWULD�GH�OHV�ÀQTXHV����ELV�L�����SHUz�HQIRQVDQW�WRWV�
HOV�LQWHULRUV��(O�MXWJH�LPSHGHL[�OD�GHPROLFLy�GH�OD�ÀQFD�TXH�
SRUWD�HO�Q~PHUR����L�WDPEp�HOV�HQGHUURFV�GHOV�LQWHULRUV�GH�
OD����ELV�L�����$PE�DTXHVWD�VHQWqQFLD�PDUFD�XQ�SUHFHGHQW�
SHUTXq�FRQVLGHUD�TXH��D�PpV�GH�OD�SHOO�GHOV�HGLÀFLV��FDO�
FRQVHUYDU�HOV�LQWHULRUV�GH�OHV�FDVHV�FDWDORJDGHV��7DPEp�WLUD�
SHU�WHUUD�HOV�DUJXPHQWV�HVJULPLWV�SHU�O·$MXQWDPHQW�VHJRQV�
HOV�TXDOV�DTXHVW�SURMHFWH�HV�IHLD�D�IDYRU�GH�O·LQWHUqV�JHQHUDO��
'H�O·LQWHUqV�JHQHUDO�GHO�0LOOHW�L�GHOV�VHXV�DPLFV�L�GHOV�SDUWLWV�
TXH�DL[t�HV�ÀQDQoDYHQ�

O·RÀFLQD� MXUtGLFD��(QULF�/DPEL-
HV�� (O� ÀVFDO� GHPDQD� VHW� DQ\V�
i quatre mesos de presó per a 
FDGDVFXQ��/D�YLVWD�HV�SRGULD�À-
[DU�SHU�D�DTXHVW�ÀQDO�G·DQ\�

&DVWHOOV��´GH�URVLWDVµ

Han quedat fora del sumari i 
per tant no hauran d’assumir 
responsabilitats judicials els 
responsables del departament 
d’Economia, que comandava 
Antoni Castells, i que van ra-
WLÀFDU� HO� FDQYL� GH� TXDOLÀFDFLy�
GH� OHV� ÀQTXHV�� $TXHVW� GHSDU-
tament va pressionar repeti-
dament al diari AVUI -des de 
OD� GLUHFFLy� ÀQV� D� OD� UHGDFWRUD�
que feia la informació, que és 
la mateixa persona que signa 
aquesta de Carrer- per tal que 
només es donés la seva versió 
dels fets. Això passava la tar-
dor del 2009, quan el diari es-
tava a punt de canviar de mans 
i en el desgavell que comporta 
WRW�ÀQDO�G·HWDSD��OHV�SUHVVLRQV�
no van tenir l’impacte en el 
GHVWLQDWDUL� DGHTXDW�� (O� ÀVFDO�
va ser informat d’aquest afer, 
però no devia trobar prou in-
dicis per encausar-los o no va 
poder picar tan amunt.

En canvi, l’equip municipal 

del PSC sí que va pagar molt 
car veure’s emmerdat de ple en 
aquesta història de l’hotel del 
Palau de la Música. Diuen que 
aquest afer va ser decisiu per 
fer decantar el vot en les elec-
cions municipals del 2011. En 
aquesta contesa el PSC va per-
dre l’hegemonia i l’alcaldia que 
no deixava anar des del 1979. I 

va guanyar CiU després d’estar 
trenta anys a l’oposició.

El drama podria tenir un 
ÀQDO� GH� SHOĊOtFXOD� VL� HV� FRP-
pensés d’alguna manera Itziar 
*RQ]iOH]�� OD� UHJLGRUD� TXH� YD�
plegar del districte de Ciutat 
Vella després de rebre amena-
ces i coaccions contra la seva 
persona per aquesta obscura 
història de l’hotel. En un primer 
moment la regidora va intentar 
compatibilitzar el projecte de 
l’hotel amb les reivindicacions 

veïnals i amb aquest objectiu 
va convocar mil reunions -tal i 
com a ella li agrada fer les co-
ses- entre les diverses parts im-
plicades alhora que pretenia fer 
pedagogia amb els periodistes. 
3HUz� ÀQDOPHQW� HOV� DUJXPHQWV�
dels veïns la van convèncer i 
com que no estava 
subjecta a la disci-
plina de partit per-
què es va presentar 
com a independent 
a les llistes del 
PSC, es va alinear 
a favor dels veïns. 
I aquí va comen-
oDU� HO� VHX� FDOYDUL��
amenaces, pressi-
ons, anònims inti-
PLGDWRULV� ÀQV� TXH�
uns malfactors van 
entrar en el seu pis 
i se li van endur el 
seu ordinador en-
tre d’altres objec-
tes personals. I el 
partit, el PSC, que 
li havia encolomat 
comandar el dis-
tricte més difícil 
de la ciutat, la va 
deixar a l’estacada 
i va acabar dimitint.

Lector, lectora... 

recolza la continuïtat 

de CARRER
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ARxIu CARRER
/·HGLÀFL�GH�OD�SODoD�6DQW�-DXPH�YD�HQWUDU�HQ�O·LQWHUFDQYL�GH�FURPRV�GH�OD�SHUPXWD

OLa sentència marca un 
precedent perquè insta 
a conservar també els 
interiors de les cases 
catalogades

El culebrot per construir un 
hotel davant del Palau de la 
Música va començar l’any 
2000 però Fèlix Millet, sabent 
que jugava brut, va imposar 
discreció total i res no va 
transcendir. En aquest pacte 
GH�VLOHQFL�YDQ�HQWUDU�ÀQV�L�WRW�
HOV�GLDULV�GH�OD�FLXWDW��/·AVUI i 
La Vanguardia ho sabien però 
QR�SXEOLFDYHQ�UHV���(O����GH�
novembre del 2003, Millet 
DFRQVHJXLD�OHV�WUHV�ÀQTXHV�GHO�
carrer Sant Pere Més Alt que 
HUHQ�SURSLHWDW�GHOV�*HUPDQV�
de la Doctrina Cristiana, que 
és l’ordre religiosa que porta 
l’escola La Salle Comtal. 
$TXHVWHV�WUHV�ÀQTXHV�HUHQ�
XWLOLW]DGHV�ÀQV�DTXHOO�PRPHQW�
per a usos escolars, parroquials 
i activitats extraescolars.

Segons els documents de la 
SHUPXWD��HOV�*HUPDQV�GH�OHV�
Escoles Cristianes cedien de 
IUDQF�OHV�WUHV�ÀQTXHV�D�FDQYL�
que el promotor de l’hotel, 
Olivia Hotels, construís un 
nou poliesportiu al terrat del 
col·legi, una sala d’actes i 
noves aules de primària. En 
arribar l’afer al jutjat, es va 
VDEHU�TXH�HO�*HUPDQV�WDPEp�

van obtenir una compensació 
econòmica que s’estima entre 
300.000 i 600.000 euros.

L’any 2006, la Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música 
L�HO�JRYHUQ�GH�OD�*HQHUDOLWDW�
van signar un conveni “per a la 
WUDQVIHUqQFLD�G·DSURÀWDPHQW�
GH�GLYHUVHV�ÀQTXHVµ��3DUODQW�
en plata, això vol dir que 
l’objectiu d’aquest pacte era 
autoritzar la permuta i el canvi 
GH�TXDOLÀFDFLy�GH�OHV�ÀQTXHV�
del carrer Sant Pere Més Alt 
amb la que hi ha al carrer 
Jaume I i que és propietat del 
govern. Per aquest conveni, 
les cases que ja eren propietat 
de la Fundació deixaven de ser 
TXDOLÀFDGHV�FRP�´HTXLSDPHQWV�
escolars i culturals” per 
convertir-se en sòl residencial. 
,�OD�ÀQFD�SURSLHWDW�GHO�JRYHUQ�
WDPEp�FDQYLDYD�GH�TXDOLÀFDFLy�
i passava de residencial a 
equipaments, i per tant perdia 
YDORU���$TXHVWD�ÀQFD�pV�HO�
SDODXHW�TXH�KL�KD�OD�FRQÁXqQFLD�
dels carrers Jaume I, Ciutat i 
plaça de sant Jaume. Els baixos 
HVWDQ�RFXSDWV�SHU�XQD�RÀFLQD�
bancària i els pisos superiors 
VyQ�GHVSDW[RV�GHO�JRYHUQ��

L’any 2008 es va saber 
que l’arquitecte Oscar 
Tusquets ja havia redactat 
el projecte constructiu que 
SUHYHLD�O·HQGHUURF�GH�O·HGLÀFL�
modernista de la cantonada 
d’Amadeu Vives amb el carrer 
Sant Pere Més Alt, que estava 
catalogat, i de les altres dues 
ÀQTXHV�TXH�FRUUHVSRQHQ�DOV�
números 15 i 17 de Sant Pere 
Més Alt i que són dels segles 
XVII i XVIII. Tusquets es diu 
Blanca de segon cognom, 
igual que Manuel Valderrama 
Blanca, l’amo i promotor 
d’Olivia Hotels, l’empresa que 
havia de fer l’hotel del Palau. 
A més a més, Valderrama era 
vocal de la junta rectora de la 
Fundació Orfeó Català i la llei 
de fundacions prohibeix que 
els vocals de les fundacions 
facin alhora negocis amb 
les entitats de les quals són 
patrons. Això també s’ho van 
passar pel forro.

No perdem 
la memòria

La sentència 
en quatre paraules
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El 27 de maig passat, l’escriptor 
valencià Manuel Vicent va presen-
tar el seu últim llibre El azar de la 
mujer rubia a la biblioteca de Fort 
Pienc. La conferència va tancar el 
cicle de xerrades que els clubs de 
lectura de les biblioteques han 
organitzat aquests mesos amb 
escriptors. Molts dels assistents 
KDELWXDOV�HV�YDQ�DFRPLDGDU�ÀQV�DO�
setembre, però els membres del 
club de lectura ja estàvem avi-
sats: probablement la conferència 
de Vicent sigui l’última perquè 
s’ha eliminat la partida per con-
vidar escriptors als clubs. I això 
no és tot: ni tan sols sabem si els 
clubs seguiran. El culpable és una 
vegada més el greu impacte que 
la crisi econòmica i les retallades 
del govern Rajoy han tingut en els 
comptes del Consorci de Bibliote-
ques de Barcelona, creat el 2001 
per l’Ajuntament i la Diputació.

El fet més preocupant no és 
només que el pressupost de les bi-
blioteques per al 2013 sigui pràc-
ticament igual que el del 2012 
-17.648.866 euros, un 0,84% menys 
que el de l’exercici anterior- mal-
grat la forta demanda experimen-
tada coincidint amb la crisi, sinó 
que la tendència consolidada a la 
tisorada des de l’època Hereu ha 
fet que en tres anys aquest servei 
municipal hagi perdut el 25% dels 
seus recursos (la Diputació ha re-
duït un 20% la dotació al consorci i 
l’Ajuntament un 5% més). A més, a 
tot això cal afegir també una dràs-
tica redistribució dels fons exis-
tents a causa de la decisió d’obrir 
dos nous equipaments: Clot-Josep 
Benet i Sant Gervasi-Joan Maragall.

Retallada del 50% en Internet
Segons fonts del sindicat CGT, els 
serveis bibliotecaris que surten més 
perjudicats són -a part de les con-
ferències dels clubs amb escriptors- 
els cursos de formació, els progra-
mes literaris, la compra de fons, 
el festival Grec a les biblioteques 
i les activitats familiars. Els cursos 
d’Internet pateixen una retallada 
GH�ÀQV�DO�����PHQWUH�TXH�HO�SUHVVX-
post per a la compra de nous llibres 
i material audiovisual es redueix un 
40%, les activitats culturals adreça-
des a les famílies i al públic infantil 

un 45% i el festival Grec un 80%. Els 
clubs de lectura es queden sense 
diners per comprar nous exemplars, 
s’anul·len les conferències amb au-
tors i s’eliminen de les biblioteques 
on tenen menys demanda tot i ser 

una de les principals eines per ini-
ciar petits i grans en l’hàbit de la 
lectura. En algun cas, les retallades 
ja s’han aplicat, en d’altres comen-
çaran aquest setembre.

Aquestes no són les úniques 
conseqüències de la tisorada. Per 

obtenir ingressos extres, el Con-
sorci de Biblioteques també estu-
dia actualitzar els preus de lloguer 
de les sales per a actes particulars 
apujant-los un 10%, establir un 
nou preu públic per a les activitats 
multimèdia que abans eren gratis, 
i incrementar les taxes actuals per 
préstec interbibliotecari i per dupli-
cat de carnet en cas de pèrdua o ro-
batori. El servei de vigilància només 
es mantindrà, encara que reduït, 
en les biblioteques situades en bar-
ULV� FRQÁLFWLXV� FRP� OD�GH�6DQW�3DX��
Gòtic, Jaume Fuster i Bonnemaison.

Tema a banda, i també contro-
vertit, és la decisió d’anar desen-
volupant paulatinament el servei 
d’auto préstec en tota la xarxa 
amb l’objectiu a llarg termini d’eli-
minar els taulells de préstec per-
sonal actuals i, de pas, part de la 
plantilla d’interins. Es dóna el cas 
que aquest servei ja funciona en la 
biblioteca de Sagrada Família i ha 

provocat una allau de queixes dels 
treballadors per l’elevat nombre 
d’incidències que genera i que al 
ÀQDO� HOV� REOLJD� D� IHU� OD� JHVWLy� GH�
forma manual.

Tanmateix, tant el consistori 
com la Diputació prefereixen des-
tacar el “gran esforç” fet per as-
solir la xifra de 40 biblioteques. Si 
no hi ha sorpreses d’última hora, 
aquesta tardor s’inaugurarà l’equi-
pament del Clot i a principis de 
l’any que ve el de Sant Gervasi. El 
que no expliquen és que no s’am-
pliarà la plantilla, actualment de 
383 treballadors. Per estalviar des-
peses, les noves places en aquests 
dos nous centres es cobriran amb 
UHXELFDFLRQV�GHO�SHUVRQDO�À[� L� LWL-
nerant, cosa que els obligarà a 
treballar més hores i revertirà ne-
gativament en la qualitat del ser-
vei a l’usuari perquè no hi haurà 
personal per cobrir les baixes o les 
vacances.

Retallada a les 

biblioteques
Les biblioteques de 
Barcelona afronten 
aquest inici de curs 
amb menys serveis. La 
decisió del consorci que 
les gestiona de construir 
dos nous equipaments 
amb pràcticament el 
mateix pressupost del 
2012 comportarà la 
reducció dels recursos 
dedicats a cursos, 
activitats culturals i 
compra de fons

Tot i ser el servei públic més ben valorat pels 
barcelonins i l’equipament cultural més gran de la 
ciutat si sumem els més de 50.000m2 de superfície 
que ocupen, les biblioteques de Barcelona han 
deixat de ser un servei municipal bàsic des del 
2012. Poc sembla importar a l’actual equip de 
govern de CiU que aquests equipaments, a banda 
de ser font de cultura i oci, tinguin un paper clau 
tant en la cohesió social dels barris com en la 
integració de la immigració. L’obertura de noves 
biblioteques no ha saturat la demanda, sinó que 
n’ha creat de nova i el nombre de préstecs, visites i 
usos d’Internet s’ha disparat. 

D’acord amb les dades de l’Ajuntament de 
%DUFHORQD��D�ÀQDOV�GHO�������OHV����ELEOLRWHTXHV�
H[LVWHQWV�RIHULHQ�XQ�IRQV�WRWDO�GH�����������
documents repartits entre fons general (42%), 
IRQV�LQIDQWLO��������P~VLFD�L�FLQHPD��������
IRQV�HVSHFLDOV�������L�UHYLVWHV�������L�������
ordinadors d’ús públic. El nombre total de visites 
D�DTXHVWV�HTXLSDPHQWV�YD�VHU�GH�����������L�HV�
YDQ�UHDOLW]DU�����������SUpVWHFV��(O�������GH�OD�

població barcelonina té carnet de la biblioteca 
i, per edats, l’usuari que més utilitza els seus 
VHUYHLV�pV�HO�GH����D����DQ\V�����������VHJXLW�GHO�
GH����D����DQ\V�����������

Quan el ple municipal va aprovar per 
XQDQLPLWDW�HO����G·DEULO�GHO������SRVDU�HQ�PDU[D�
HO�3OD�GH�%LEOLRWHTXHV�����������SODQWHMDW�SHU�
l’aleshores regidor de cultura del PSC, Ferran 
0DVFDUHOO��QLQJ~�SUHYHLD�TXH�TXLQ]H�DQ\V�
després l’escenari seria tan diferent. Dos són els 
factors que han obligat a reorientar el projecte 
de cara al 2020 amb el rerefons d’un context de 
crisi: el nou entorn digital i una societat cada 
YHJDGD�PpV�GLYHUVD��7RW�DL[z��DFRPSDQ\DW�G·XQ�
H[FHVVLX�SUHGRPLQL�GHO�GLVVHQ\�TXH�QR�VHPSUH�
ha prioritzat les necessitats dels usuaris i dels 
centres. L’exemple més clar és la biblioteca 
de l’Esquerra de l’Eixample Agustí Centelles, 
LQDXJXUDGD�HO�PDLJ�GHO������L�WDQFDGD�XQ�DQ\�L�
PLJ�GHVSUpV�SHU�OD�GHWHFFLy�GH�FDVRV�GH�OLSRDWUzÀD�
entre els treballadors. L’equipament ha tornat a 
obrir aquest setembre.

Deixar de ser un servei municipal bàsic

joAN moREjóN

Les biblioteques són el servei públic més valorat pels barcelonins

OLa tendència a la 
tisorada des de l’època 
d’Hereu ha fet que en 
3 anys s’hagin perdut 
el 25% dels recursos

En 5

paraules

El Born s’inaugura amb 

protestes

“Trias, vine a viure al barri i 
no només a prendre copes”. 
Amb aquests i d’altres crits 
van ser rebudes les autoritats 
en la inauguració del Born 
Centre Cultural. D’aquesta 
manera l’AV del Casc Antic i 
la Plataforma d’Afectats pel 
projecte urbanístic denuncien 
que el barri no pot suportar 
PpV�PDVVLÀFDFLy�WXUtVWLFD��(Q�
una de les pancartes es podia 
llegir “No a l’eix turístic de 
franquícies i souvenirs”. Oriol 
Pujol, exsecretari general de 
CIU, va intentar esquivar els 
veïns intentant entrar per la 
part del darrere, però no ho va 
aconseguir.

Ha mort Pep Clusa

La notícia l’hem conegut 
mitjançant el blog de “La 
Lamentable”, que ho explicava 
de la següent manera: “El 
passat 22 d’agost va morir el 
doctor Josep Clusa de manera 
inesperada. Un professional de 
la salut mental, amb vocació 
de servei per la sanitat pública, 
democràtica, progressista i 
de qualitat, que va tenir una 
llarga i dilatada trajectòria 
professional. Entre d’altres 
activitats, va ser un dels 
impulsors del procés de reforma 
psiquiàtrica del nostre país, i 
en particular dels procés de 
“reconversió” de l’Institut 
de Salut Mental de la Santa 
Creu i posteriorment fundador 
i director del Centre de Dia 
doctor Pi i Molist”. El doctor 
Clusa era un veí més de Nou 
Barris.

Nou curs escolar

Comencem el curs escolar amb 
20.674 alumnes més i el mateix 
número de professors que l’any 
passat. Ningú no dubta que la 
qualitat de l’ensenyament es 
veurà afectada negativament. 
Continuen les retallades a les 
escoles. Els mestres denuncien 
l’empitjorament de les seves 
condicions laborals, amb una 
retallada del 20% del sou els 
últims tres anys, l’augment de 
la ràtio d’alumnes per aula i 
la no substitució de les baixes 
ODERUDOV�ÀQV�D�WUHV�VHWPDQHV�
després. El curs comença amb 
1.008 barracons. És especialment 
indignant que s’hagi reduït en 
un 10% l’horari escolar dels 
professionals de l’ensenyament 
que fan el recolzament a 
alumnes amb discapacitats o amb 
problemes d’adaptació social.

Morir-se a Barcelona

Els serveis funeraris passaran 
a mans privades. L’Ajuntament 
vendrà les accions que encara 
posseeix de Mèmora, que 
suposen el 15% del capital total. 
L’Ajuntament ingressarà 26 
milions d’euros amb l’operació. 
Una privatització que van 
començar els socialistes 
l’acabarà CIU. En temps de 
crisi i quan cada vegada són 
més aquells que no tenen 
on caure morts, el preu dels 
enterraments dependrà d’una 
empresa privada al 100%. No és 
casualitat que augmentin les 
donacions de cadàvers. Morir-se 
a Barcelona costa 2.500 euros. 
L’empresa funerària va tenir 
���PLOLRQV�G·HXURV�GH�EHQHÀFL�
l’any passat. 
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/D� ÁRU� L� QDWD� GH� O·HPSUHVDULDW�
barceloní, alguns dels principals 
representants polítics de la ciutat 
i una elit de professionals inter-
nacionals que hi resideixen van 
trobar-se el vespre de l’1 de juliol 
al Palauet Albeniz, amb motiu de 
la primera edició del BarcelHOLA 
Inspiring Cocktail. L’acte, que 
va reunir unes 350 persones, va 
estar organitzat per l’associació 
Barcelona Global i pretenia reco-
nèixer el “talent internacional” 
establert a la ciutat per la seva 
“contribució d’excel·lència i ins-
piració a l’entorn professional”. 
En un ambient distès afavorit 

pel clima benèvol de la jorna-
da, l’alcalde, Xavier Trias (CiU), 
YD� DSURÀWDU� O·HVGHYHQLPHQW� SHU�
manifestar que el consistori està 
promovent Barcelona com a ciu-
tat de negocis amb mesures que 
“redueixin la burocràcia i ajudin 
els empresaris a tirar endavant 
els seus projectes”. De ben segur 
que els representants de Barce-
lona Global van aplaudir les pa-
raules. Gairebé un any enrere, 
Gonzalo Rodés (GBS Finanzas), un 
dels vicepresidents de l’entitat, 
havia advertit precisament que la 
burocràcia podia “ser un fre” per 
convertir la capital catalana en 
una ciutat realment interessant 
per fer-hi negocis.

La seqüència il·lustra clara-
PHQW�OD�FDSDFLWDW�G·LQÁXqQFLD�TXH�
ha assolit Barcelona Global, una 
associació impulsada per la mul-
timilionària andorrana Maria Reig 
i nascuda el primer trimestre de 
O·DQ\�SDVVDW��'HÀQLGD�DO�VHX�SRUWDO�
com una plataforma “civil, priva-
da, independent i sense ànim de 
lucre formada per líders empresa-
rials, professionals, i emprenedors 
compromesos amb Barcelona i el 

seu futur”, que té la missió de fer 
del cap i casal “una de les ciutats 
més atractives per desenvolupar-hi 
activitat empresarial i talent”, ac-
tualment suma més de 200 socis 
individuals i compta amb el suport 
de grans empreses com Abertis, Ag-
bar, Agrolimen, Applus, Banc Saba-
dell, Freixenet, Grup Godó, Media 
Planning o Puig.

Més enllà dels diversos pro-
jectes endegats els darrers dotze 
mesos, si per alguna cosa destaca 
Barcelona Global és per la seva 
capacitat per fer de lobby en fa-
vor dels interessos dels seus mem-
bres, molts dels quals ja tenen 
presència en d’altres importants 
grups de pressió que comparteixen 
característiques com l’elitisme i 
la defensa d’un model inequívo-
cament neoliberal de l’economia. 
Emilio Cuatrecasas, president del 
conegut bufet d’advocats i de 
l’entitat, és un dels membres del 
fòrum Puente Aéreo, que reuneix 
empresaris i executius de Bar-
celona i Madrid i on també hi ha 
altres representants de Barcelo-
na Global, com Salvador Alemany 
(Abertis), José Antich (Godó), Luis 
Conde (Seeliger & Conde), Josep 
Oliu (Banc Sabadell) o Josep Maria 
Xercavins (Grupo Metrópolis). La 
Fundació Príncep de Girona -Ale-
many, Oliu, Carlos Godó, Josep 
Ferrer Sala (Freixenet) i Leopoldo 
Rodés (Media Planning)-, el Cercle 
d’Economia -Oliu i Artur Carulla 
(Agrolimen)-, el molt exclusiu Cír-
culo Ecuestre -Luis Conde, Gonza-
lo Rodés i Borja García-Nieto- o el 
Fòrum de Marcas Renombradas Es-
pañolas -presidit pel factòtum de 
Freixenet, Josep Ferrer Sala- són 
altres dels lobbys ben represen-
tats a Barcelona Global.

Vincle amb BCN World
El primer projecte que va posar 
en marxa l’entitat va ser la pro-
moció de la marca Barcelona, en-
tesa com un “actiu econòmic de 
la ciutat i les seves empreses”, a 
través de la signatura d’un conveni 

de col·laboració amb l’Ajuntament 
el març de 2012. La intenció del 
lobby és que s’impulsi un “relat de 
la marca Barcelona” que contribu-
eixi a posicionar la ciutat “com a 
centre global de negocis”. La re-
habilitació energètica i sostenible 
del centre de la capital, el desen-
volupament de la marca Barcelona 
Mèdica, l’aproximació als negocis 
i l’emprenedoria dels alumnes de 
secundària a través de les xerra-
des d’Escola i Empresa o la creació 
del Barcelona Global International 
Council -bàsicament una xarxa 
d’executius barcelonins residents 
a d’altres ciutats del món- són al-
tres dels projectes que desenvolu-

pa l’entitat que presideix Emilio 
Cuatrecasas. Entre els integrants 
d’aquest consell internacional hi 
ha Xavier Adserà, mà dreta de l’es-
peculador valencià Enrique Bañue-
los a Veremonte, la societat que 
promou BCN World. 

La plataforma també s’omple 
la boca assegurant que entre els 
seus valors té la col·laboració 
público-privada, que en gran part 
dels casos es tradueix en posar 
recursos o instruments públics 
al servei dels interessos privats 
d’uns quants. En aquest sentit, 
OD�LQÁXqQFLD�GH�O·HQWLWDW�D�O·$MXQ-
tament és inqüestionable i s’ha 
traduït no només en la signatura 

del conveni per promoure la mar-
ca Barcelona o la presència de 
l’alcalde al còctel de l’1 de juli-
ol, sinó en l’assistència d’alguns 
dels membres del lobby al viatge 
que Trias va fer als Estats Units el 
passat maig. Durant l’estada, la 
delegació municipal va signar un 
acord amb Partnership for New 
York City, un dels referents en què 
vol emmirallar-se Barcelona Glo-
bal juntament amb London First 
i L’Avenir Suisse. El grup d’Estats 
Units no amaga tenir una gran in-
ÁXqQFLD�HFRQzPLFD�L�SROtWLFD��UHV�
que no intenti emular l’associació 
impulsada per Maria Reig. 

Mateixa terminologia
L’última assemblea general del 
grup, celebrada el 16 de juliol, 
va servir per donar el vistiplau als 
quatre eixos estratègics d’acció 
per al període 2013-2014, entre 
els quals destaca el foment de 
Barcelona com a ciutat Business 
Friendly, una terminologia que 
-cal no oblidar- ha estat empra-
da en multitud d’ocasions pels 
dirigents de CiU que s’encarre-
guen de les àrees econòmiques 
de l’Ajuntament o la Generalitat. 
Darrere l’embolcall de projectes i 
bones paraules, la prioritat de la 
plataforma és que Barcelona sigui 
un lloc més fàcil per a fer negocis, 
amb una major “obertura econò-
mica”. O, dit d’una altra manera, 
amb una normativa més laxa que 
afavoreixi les seves ànsies d’enri-
quiment. I, de moment, no hi ha 
dubte que les peticions de Barce-
lona Global són escoltades aten-
tament per l’equip de govern de 
la ciutat, ja sigui fent una copa al 
Palauet Albeniz o en la visita ins-
titucional a Nova York. 

Un ‘lobby’ molt 

escoltat per Trias
Barcelona Global reuneix alguns dels principals 
empresaris de la ciutat i advoca per convertir-
la en un centre global de negocis. L’entitat té 
XQD�LPSRUWDQW�LQÁXqQFLD�D��O·$MXQWDPHQW��
ÀQV�DO�SXQW�TXH�O·DOFDOGH�HVWj�DWHQHQW�XQHV�
reivindicacions que afavoreixen els negocis 
dels seus membres

7RW�L�WHQLU�PpV�G·XQ�DQ\�GH�YLGD�L�OD�QRWRULHWDW�
de molts dels seus integrants, la presència 
mediàtica de Barcelona Global està sent més 
aviat discreta, una estratègia probablement 
volguda per poder avançar en els seus projectes 
VHQVH�OD�FRQVWDQW�ÀVFDOLW]DFLy�SHU�SDUW�GH�
la premsa. Això no ha evitat que els seus 
membres hagin protagonitzat alguna polèmica. 
La més sonada la va provocar el mateix Emilio 
Cuatrecasas, president de l’entitat, quan el 

MXOLRO�GH�O·DQ\�SDVVDW�YD�DÀUPDU�TXH�HO�FDWDOj�
era un “problema” per atreure talent, per 
afegir que la llengua “és una barrera interna 
GLItFLO�GH�JHVWLRQDUµ��(O�SDVVDW����GH�MXQ\�XQD�
enquesta entre estrangers amb talent per als 
negocis o la recerca establerts a Barcelona 
i encarregada per la mateixa entitat va 
desmuntar l’argument de Cuatrecasas. Només 
el 5,1% dels consultats veuen el català com un 
problema important.

El català, vist com un obstacle

OEl primer projecte 
que va posar en marxa 
l’entitat va ser la 
promoció de la ‘marca 
Barcelona’

/·DOFDOGH�;DYLHU�7ULDV�L�(PLOLR�&XDWUHFDVDV��SUHVLGHQW�GH�%DUFHORQD�*OREDO��ÀUPHQ�HO�FRQYHQL�GH�
col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat el passat 18 de febrer de 2013

OAlguns dels membres 
de Barcelona Global 
van acompanyar Trias 
al viatge als Estats 
Units el maig passat 
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Pisos de lloguer a cop 

de privatitzacions

CRIstINA pAlomAR

En una entrevista de balanç de 
gestió concedida a Barcelona Te-
levisió el 27 de juny passat, l’al-
calde, Xavier Trias, defensava 
la seva aposta per les polítiques 
socials i concretament per l’habi-
tatge públic de lloguer. “En lloc 
de vendre patrimoni i sòl, no ho 
farem i, a sobre, farem un mínim 
d’un miler de pisos de lloguer a 
preus assequibles d’entre 200 i 
400 euros”, declarava. Trias sortia 
així al pas de l’allau de crítiques 
que ha provocat la seva decisió de 
sufragar el cost d’aquesta obra 
amb la cessió a l’empresa privada 
del 60% de la gestió dels pàrquings 
de Barcelona de Serveis Munici-
pals (B:SM) que més ingressos ge-
neren malgrat tenir una sanejada 
capacitat inversora.

D’acord amb la proposta “es-
trella” que Xavier Trias va presen-

tar a principis de juny en roda de 
premsa, la meitat d’aquest miler 
de pisos serà per a joves i famílies, 
i l’altra meitat per a emergències 
socials, com ara desnonats o casos 

de violència de gènere i discapa-
citats. El Patronat de l’Habitatge 
en construirà uns 500 mentre que 
la resta es repartirà entre opera-
dors privats i entitats sense ànim 
de lucre. Un centenar més seran 
comprats a privats i rehabilitats. 
La previsió és que les obres de 
FRQVWUXFFLy� FRPHQFLQ� D� ÀQDOV� GH�
l’any que ve i, un cop acabades, 
aquest miler d’habitatges s’afe-
girà als més de 88.259 pisos buits 
que hi ha a Barcelona d’acord amb 
HO�FHQV�RÀFLDO�GHO�FRQVLVWRUL�HODER-
rat el 2011.

Rendibilitzar el patrimoni
Segons va explicar al detall la 
regidora d’Economia Sònia Re-
FDVHQV�� HOV� GLQHUV� SHU� ÀQDQoDU�
aquest projecte sortiran del bene-
ÀFL�TXH�JHQHUDUj�OD�FUHDFLy�GH�OD�
societat mixta Barcelona d’Apar-
caments Municipals (BAMSA), que 
explotarà els pàrquings per un pe-
ríode de 25 anys i que podria ser 
una realitat el març de l’any que 
ve. “Aquests cent milions equi-
valen al 70% del que abonarà al 
principi la societat per la cessió. 
El 30% que falta s’obtindrà al llarg 
dels 25 anys restants”, va expli-
car. Tot i que en aquesta societat 
el consistori estarà en minoria, ja 
que haurà cedit a mans privades 
el 60% de la gestió, Recasens va 
rebutjar parlar de privatització 
perquè l’Ajuntament en continua 
sent el propietari. “És una con-
cessió i el que fem és rendibilitzar 
el patrimoni i garantir la viabilitat 

econòmica dels aparcaments”, va 
aclarir, tot i deixar la porta oberta 
a la possibilitat que la nova socie-
tat mixta apugi els preus.

En un principi, els equipaments 
afectats pel canvi en la gestió són 

els 15 que gestiona directament 
B:SM i que, curiosament, són els 
TXH� PpV� EHQHÀFLV� GRQHQ� DO� FRQ-
sistori: uns 13,2 milions d’euros, 
segons fonts sindicals. Els 11 res-

WDQWV�� ÀQV� DUULEDU� DOV� ��� WRWDOV��
s’aniran afegint a la nova societat 
mixta a mida que les concessions 
actuals -la majoria en mans de 
SABA, ara sota el control de Crite-
ria CaixaHolging- caduquin el 2016. 
6HJRQV�GDGHV�RÀFLDOV��%�60�JHVWLR-
na un total de 51 aparcaments a 
Barcelona. D’aquests, els 26 que 
passaran a mans de la nova socie-
tat mixta sumen un total de 11.646 
places i ocupen un privilegiat espai 
al centre de la ciutat delimitat per 
l’avinguda Paral·lel, els passeigs de 
Gràcia i de Sant Joan, el parc de la 
Ciutadella, el passeig Marítim i els 
carrers de la Creu Coberta i Josep 
Tarradellas.

L’oposició ha criticat amb ma-
tisos el pla d’habitatge de Trias. 
Des del PSC, Jordi Martí, ha retret 
a l’alcalde “no haver utilitzat la 

solvència de les arques municipals 
per al projecte de lloguer de pisos” 
i s’ha mostrat escèptic sobre l’èxit 
de l’operació; mentre que des del 
PP, Alberto Fernández ha recordat 
a CiU que les vuit promocions de 
pisos del Patronat ja estaven pro-
gramades des del 2006. “Aquest 
pla arriba tard i ens costarà un 
terç del deute que té la Genera-
litat amb la ciutat”, ha explicat. 
Des del grup d’ICV-EUiA, Ricard 
Gomà ha acusat Trias de “maqui-
llar una operació de privatització” 
L� KD�DSRVWDW�SHU�DSURÀWDU� O·DFWXDO�
parc de pisos buits. Finalment, 
des d’Unitat per Barcelona, Jordi 
Portabella, ha considerat que la 
mesura s’hauria d’haver fet a inici 
de mandat i amb fons municipals. 
La mesura ha rebut el vistiplau de 
CiU, PP i l’abstenció d’UxB.

/·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�FUHDUj�XQ�PLOHU�GH�
pisos de lloguer assequible. Els habitatges, que 
HV�FRPHQoDUDQ�D�FRQVWUXLU�D�ÀQDOV�GHO�������
costaran uns cent milions d’euros i es pagaran 
amb la cessió a operadors privats del 60% de 
la gestió dels aparcaments municipals més 
UHQGLEOHV��/D�SROqPLFD�HVWj�VHUYLGD

Els pàrquings de B:SM no són el primer servei 
municipal que privatitzarà bona part de la seva 
gestió. Un altre cas similar són els centres cívics, 
externalitzats durant el mandat de Jordi Hereu 
a l’igual que els serveis funeraris, per als quals 
ara Trias ja ha anunciat una privatització total. 
7DQPDWHL[��HO�IHW�TXH�HO�FRQVLVWRUL�V·DWUHYHL[L�D�IHU�KR�
amb uns equipaments imprescindibles per a la ciutat 
L�TXH�JHQHUHQ�EHQHÀFLV�pV�HO�TXH�KD�GLVSDUDW�OHV�
alarmes i no només pel “negoci ruïnós” que suposa, 
segons alerten els sindicats. Si s’obre la caixa de 
Pandora de les privatitzacions, qui sap quin servei 
públic serà el següent.
El comitè d’empresa que representa el miler de 
treballadors de B:SM ho té clar: “l’Ajuntament vol 
desmantellar B:SM per parts per una quantitat de 
GLQHUV�LUULVzULD�L�UHJDODU�OD�DO�VHFWRU�SULYDWµ��GHQXQFLD��
Fa números i els comptes no surten. “Els pàrquings 
DIHFWDWV�UHQGHL[HQ�XQV����PLOLRQV�G·HXURV�D�O·DQ\��OHV�
FRQFHVVLRQV�VyQ�D����DQ\V�L�HO�SUHX�SHU�D�O·HQWUDGD�
d’inversors és de cent milions d’euros. En aquest temps, 

O·HPSUHVD�%�60�IDFWXUDULD�����PLOLRQV�G·HXURVµ��H[SOLFD��
3HU�D�HOO��OD�GHFLVLy�GH�&L8�Wp�FRP�D�REMHFWLX�´EHQHÀFLDU�
les multinacionals concessionàries d’aparcaments i 
HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV�DPLJXHVµ��$�PpV��UHFRUGD�TXH�%�60�
“ha construït pàrquings on l’empresa privada no volia 
LQYHUWLU�SHUTXq�QR�HUD�UHQGLEOH�L��TXDQ�GHL[L�GH�IHU�KR��
el perjudicat serà el ciutadà”.
Tot i que Sònia Recasens ha assegurat que la cessió 
no posarà en perill els llocs de treball de la trentena 
d’empleats de B:SM afectats perquè els seus 
contractes “seran subrogats per la nova societat”, 
el comitè d’empresa ha denunciat els intents del 
consistori de fer una “llista negra”. En aquest 
sentit, CCOO recorda que ha proposat al consistori 
que l’elecció del personal subrogat es faci a través 
d’un sorteig i que l’Ajuntament ho ha rebutjat. El 
cas curiós és que la idea d’externalitzar part de la 
gestió dels pàrquings públics no és original de CiU. 
L’anterior equip de govern, encapçalat per Jordi 
Hereu, ja va estudiar una proposta similar, però la 
va acabar desestimant per poc rendible.

Un bon pastís per al sector privat

OEl canvi de gestió 
afecta els aparcaments 
TXH�PpV�EHQHÀFLV�
donen a la ciutat, uns 
13,2 milions d’euros

IgNAsI R. RENom

Aparcament municipal al centre de Barcelona

OL’empresa mixta 
BAMSA explotarà els 
aparcaments públics 
durant 25 anys i tindrà 
el 60% de la gestió

I. R. 



CARRER129 setembre 2013 CRÒNICA 9

30.000 barcelonins, 

amb l’aigua al coll

EloI lAtoRRE

Hi ha qui ho anomena pobresa 
energètica i és un nou fenomen 
que comença a enquistar-se en el 
paisatge global de la crisi: parlem 
de les famílies que es queden sense 
subministrament d’aigua corrent 
perquè no poden pagar el rebut 
d’aquest servei. Encara no hi ha 
massa dades per avaluar-ne l’im-
pacte però tot sembla indicar que 
comencem a estar davant d’una 
nova xacra social preocupant, que 
corre en paral·lel als símptomes de 
malnutrició o a l’auge dels desno-
naments. “Sol ser el pas previ al 
desnonament -s’apunta des de la 
vocalia de Medi Ambient de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB)-. L’última cosa 
que deixa de pagar algú que està 
amb l’aigua al coll és la hipoteca o 
el lloguer del pis. La penúltima sol 
VHU�HO�UHEXW�GH�O·DLJXD��ÀQV�L�WRW�SHU�
davant d’altres consums energètics 
com el gas o l’electricitat”.

La plataforma Aigua és Vida va 
fer públiques fa uns mesos xifres 

RÀFLDOV� GH� O·$0%� TXH� DOHUWHQ� GH�
la magnitud del fenomen: segons 
aquesta entitat -constituïda per de-
fensar la gestió pública de l’aigua i 
de la qual formen part, entre d’al-
tres, Ecologistes en Acció, Enginye-
ria sense Fronteres, Attac-Acordem, 
la Xarxa per una Nova Cultura de 
l’Aigua i la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona (FAVB) - durant 
l’any passat les companyies distribu-
ïdores d’aigua (la immensa majoria 
del grup Agbar), van iniciar els trà-
mits per tallar el subministrament 
per impagament en 72.000 llars del 
conjunt de l’àrea metropolitana (es 
calcula que unes 30.000 de la capi-
tal catalana). A sobre, es detecta un 
alarmant augment de la tendència 
ja que, l’any anterior, el nombre 
d’expedients d’interrupció del ser-
vei havia estat de 27.000 en tota la 
conurbació barcelonina. És a dir que 
en un any s’ha multiplicat per tres.

Un portaveu de la plataforma 
GHWDOOD�OD�JUDQ�GLÀFXOWDW�TXH�KD�VX-
posat obtenir aquestes dades perquè 
“les companyies subministradores 
òbviament no les faciliten i la gran 

majoria d’ajuntaments -entre ells, 
el de Barcelona- han desistit del seu 
deure com a responsables d’aquest 
servei públic i no exerceixen cap 
control sobre els talls d’aigua. Cap 
RUJDQLVPH�RÀFLDO�QR�KD�LQIRUPDW�GHOV�
talls realitzats a Barcelona”.

“El primer símptoma de la pri-
vatització d’un servei és justament 
això -apunta aquest portaveu-. 
Quan l’administració es desentén 
de controlar l’operador privat que 
administra un servei públic”.

Precisament Aigua és Vida s’ha 
mostrat sempre molt crítica i com-
bativa contra el procés de privatit-
zació de la gestió del cicle integral 
de l’aigua que actualment s’està 
produint a Catalunya. L’entitat 
apel·la a la proclamació de l’As-
semblea General de l’ONU de maig 
GH�O·DQ\�������TXH�À[DYD�O·DFFpV�D�
l’aigua potable com un dret humà 
bàsic per defensar la gestió pública 
d’aquest bé de consum i relaciona 
molt directament l’augment dels 

talls del servei al fet que cada cop 
estigui més controlat per compa-
nyies privades que l’entenen com 
un negoci i que tenen com a princi-
SDO�SULRULWDW�UHSDUWLU�EHQHÀFLV�HQWUH�
els seus accionistes. “Per contra, al 
Prat de Llobregat, l’únic municipi 
de l’àrea metropolitana on la dis-
tribució corre a càrrec d’una socie-
tat cent per cent pública, els talls 
de subministrament no creixen sinó 
que disminueixen”, s’assenyala des 
de l’entitat.

A banda de la privatització 
d’ATLL a mans d’Acciona, actual-
ment en disputa judicial, aquest 
procés de privatització ha fet un 
notable salt qualitatiu des que, 
el novembre passat, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i Agbar van 
aprovar la creació d’una societat 
mixta (però titulada en un 85% per 
la companyia privada) per a la ges-
tió del cicle de l’aigua, que permet 
a aquest grup (actualment sota 

l’òrbita de la multinacional france-
sa Suez) ampliar la seva capacitat 
de negoci en molts més serveis i le-
galitzar de facto la concesió.

La societat mixta és un fet 
des del mes de juliol, tot i que 
la seva aprobació estava pendent 
de diversos contenciosos admi-
nistratius, entre ells els presen-
tats per la mateixa Generalitat 
(que també va obrir expedients). 
La plataforma Aigua és Vida l’ha 
denunciat a la Fiscalia Anticorrup-
ció i ha presentat un informe de 
queixa al Síndic de Greuges, en el 
qual s’alerta que la nova situació 
suposarà un increment global de 
5.600 milions en el cost de l’aigua 
durant els pròxims 35 anys de vi-
gència de la societat, que es pot 
concretar en un augment anual de 
124 euros per usuari respecte de 
la tarifa que paguen actualment, 
a part dels augments que es pre-
veuen a conseqüència de la priva-
tització de l’ATLL. Des que es va 
iniciar el procés de privatització 
ja ha augmentat més d’un 80% el 
preu de l’aigua als municipis.

Cada cop és menys estrany veure veïns de la 
nostra ciutat fent ús de les fonts públiques per 
D�OD�VHYD�KLJLHQH�SHUVRQDO�PpV�EjVLFD��$OJXQV�
són sense sostre que no tenen altre lloc on fer-
ho, però compte: també n’hi ha que freguen els 
plats. És a dir, tenen una llar on viure però, 
per impossibilitat de fer front als rebuts de la 
companyia d’aigua, s’han quedat sense el servei 
d’aquest bé bàsic de consum

L’increment alarmant dels talls en el 
servei d’aigua ha començat a provocar 
algunes tímides reaccions en organismes 
S~EOLFV��(O�SDVVDW�PpV�GH�MXQ\�HO�
plenari de l’Ajuntament de Barcelona 
va aprovar per unanimitat una moció 
G·,&9�(8L$�TXH�HVWDEOHL[�SRVDU�HQ�
marxa els mecanismes necessaris perquè 
la subministradora no talli el servei 
d’aigua a les llars en situació de més risc 
econòmic. Tal com preveu aquesta moció, 
el consistori, a través dels serveis socials, 
establirà un protocol per tal d’enfortir 
els ajuts econòmics a les famílies que 

es troben en aquesta situació i estudia 
l’establiment d’una tarifa social. La 
vocalia de Medi Ambient de la FAVB 
valora de manera positiva la iniciativa, 
però sosté que seria més efectiu un major 
control dels preus de l’aigua.

D’altra banda, la mateixa 
distribuïdora Agbar també ha posat 
en marxa algunes mesures d’ajut als 
XVXDULV�DPE�UHQGHV�PpV�EDL[HV��/·DQ\�
passat va anunciar a bombo i plateret 
un fons de solidaritat d’1 milió d’euros 
TXH��VHJRQV�OD�FRPSDQ\LD��SHUPHWULD�
eximir del pagament del rebut unes 

11.000 famílies de l’àrea metropolitana 
que no tinguin cap ingrés i amb 
un consum inferior a 100 litres per 
habitant i dia. Des de la plataforma 
Aigua és Vida consideren aquestes 
mesures “un mer rentat d’imatge en 
XQD�FRPSDQ\LD�TXH�DUULED�D�PXOWLSOLFDU�
SHU�����HO�SUHX�TXH�SDJD�SHU�O·DLJXD�
en alta. És la xocolata del lloro perquè 
FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�TXH�$JEDU�O·DQ\�
2004 ja acreditava uns ingressos d’1,6 
milió d’euros només amb el cobrament 
d’impagaments. O sigui que ara ha de 
ser molt superior...”.

Agbar renta la seva imatge

dANI CodINA

La factura de l’aigua pujarà de manera desorbitada amb la privatització

O&DS�RUJDQLVPH�RÀFLDO�QR�
ha informat de quantes 
llars han patit talls 
d’aigua per impagament 
a Barcelona
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Brasil se levanta por el 

derecho a la ciudadanía

NElsoN dA NobREgA 

fERNANdEs

Universidade Federal 

FlUminense, rio de Janeiro

Entre los brasileños hay una broma 
que dice que cuando Dios creó Bra-
sil dotó su territorio de incalcula-
bles riquezas y bellezas naturales, 
un verdadero paraíso sin volcanes, 
sin terremotos, ni huracanes, ni de-
siertos... Sin embargo, con una son-
risa en los labios, Dios dijo: “¡Voy a 
ver qué gentecilla pongo allí!”

Todo el mundo sabe que Brasil 
es uno de los países más ricos del 
mundo y, a la vez, campeón de las 
desigualdades sociales; realidades 
que por sí solas podrían explicar el 
tsunami de protestas por la falta de 
derechos sociales que está barrien-
do este país desde junio de 2013, a 
partir de megaciudades como Río 
de Janeiro y São Paulo y hasta las 
ciudades medias y pequeñas del 
interior, a través de sus inmensos 
suburbios y barrios marginales. La 
pregunta es ¿por qué una explosión 
como la que se ha producido ahora, 
en plena Copa FIFA de las Confede-
raciones, evento preparatorio para 
el Mundial de 2014? A la pasión por 
el fútbol y el carnaval en Brasil 
siempre se le ha echado la culpa de 
la enajenación de sus masas: para 
el pensamiento político brasileño 
ha sido el opio del pueblo.

Desde hace una década el país 
ha sido gobernado por el Partido de 
los Trabajadores (PT), liderado por 
el carismático ex-obrero metalúr-
gico, Luiz Inácio Lula da Silva, que 

rescató su economía de veinte años 
de recesión y bajo crecimiento. 
Con Lula, Brasil comenzó a vivir un 
ciclo de crecimiento en el empleo y 
los salarios, lo que permitió elevar 
hasta la clase media a unos 30 mi-
llones de habitantes. Otros millones 
de personas fueron sacados de la 
pobreza extrema gracias a los pro-
gramas sociales de redistribución 
de renta, como la llamada “Bolsa 
Familia”, que se dirige, sobre todo, 
a los 16 millones de brasileños con 
renta per capita familiar inferior a 
70 reales (24 euros). Su gobierno 
mantuvo la alta aprobación de un 
80 por ciento de la población du-
rante un largo tiempo. Con Dilma 
Rousseff, sucesora de Lula, esta 
situación se mantuvo, aunque el 
DXPHQWR�GH�OD�LQÁDFLyQ�\�XQ�PHQRU�
crecimiento en los últimos trimes-
tres han reducido su aprobación al 

60 por ciento en mayo de 2013. Las 
HQFXHVWDV�GH�ÀQDO�GH�MXQLR��WUDV�ODV�
protestas, rebajaran esta cifra al 
37 por ciento.

$YDQFHV�LQVXÀFLHQWHV
Como muchos han advertido crí-
ticamente, desde los movimien-
WRV� VRFLDOHV� KDVWD� ORV� FLHQWtÀFRV�
críticos, Lula y Dilma no hicieron 
la reforma agraria, se rindieron 
a la agroindustria, incentivaron 
la industria del automóvil en de-
trimento del transporte público, 
permitieron la represión policial 
continua en los barrios pobres de 
las periferias urbanas, en el cam-
po y en las comunidades indígenas, 
y domesticaron a los sindicatos y 
a los estudiantes de la União Na-
cional dos Estudantes. Con el au-
PHQWR�GH� OD�ÁRWD�DXWRPRYLOtVWLFD��
ODV� GLÀFXOWDGHV� SDUD� OD� PRYLOLGDG�
urbana alcanzaron niveles intole-
rables: la masa obrera que vive en 
las afueras de las metrópolis pasa 
tres, cuatro o más horas en los des-
plazamientos entre el hogar y el 
trabajo. La promiscuidad entre los 
políticos y empresarios de autobu-
VHV�TXH�ÀQDQFLDQ�ODV�FDPSDxDV�SR-
líticas es obscena. El Gobernador 
del Estado de Río de Janeiro, por 
ejemplo, está casado con la hija de 
un propietario de más de 40 com-
pañías de autobuses.

La chispa de lo que hoy es reco-
nocido como el movimiento de los 
indignados brasileños, fue la habi-
tual y salvaje represión policial de 
las manifestaciones del Movimien-
to Pase Livre (MPL), a principios 
de junio en São Paulo; fue un mo-
vimiento contra el aumento de 20 
centavos de reales en los billetes de 
ómnibus establecido por el Ayunta-
miento, gobernado por el PT. Fue 
una manifestación pequeña, como 
otras que se habían organizado 
antes por el MPL, existente desde 
2005 y formado principalmente por 
estudiantes universitarios, muchos 
DÀOLDGRV�D�ORV�SHTXHxRV�SDUWLGRV�GH�
izquierda e incluso al PT; pero esta 
vez fue acusado por la prensa y por 
los políticos de ser alborotadores, 
terroristas, los niños mimados de 
la clase media que normalmente 
no utilizan el transporte público.

Inmediatamente la ola de pro-
testas callejeras se extendió por 
todo el país, impulsada por las re-
des sociales. Reclamaban no sólo el 
derecho al transporte público, sino 
también a la salud, a la educación, 
HO�ÀQ�GH�OD�FRUUXSFLyQ�HQ�OD�SROtWL-
ca y en los negocios; también pro-
testaban contra los gastos para el 
Mundial de 2014 y para los Juegos 
Olímpicos de 2016, y contra la ma-
nipulación de los medios de comu-
nicación, especialmente la cadena 
de televisión Globo.

Dada la virulencia de las protes-
tas que se sucedieron en el país, 
desde los estadios de fútbol -donde 

la presidenta fue pitada en el par-
tido de apertura de la Copa de las 
Confederaciones- hasta las favelas, 
el establishment se vio obligado a 
retroceder y Dilma Roussef dijo, 
respetuosamente, que las voces de 
las calles deben ser escuchadas, un 
hecho sin precedentes en la his-
toria de Brasil. En todo el país se 
cancelaron los recientes aumentos 
en las tasas de transporte urbano.

Al igual que en otras rebeliones 
importantes que están barriendo el 
mundo (Túnez, Egipto, Turquía…) 
el peso de las redes sociales ha 
sido decisivo para la gran amplitud 
y la rapidez con que se producen 
las protestas. Pero hay, por supues-
to, mucho más. Como la marcha 
RUGHQDGD�� SDFtÀFD� \� GHFLGLGD� GH�
vecinos de la favela de Rocinha -la 
más grande del país, ubicada en 
la Zona Sur, donde viven las clases 
superiores- que por primera vez, 
sin represión y sin víctimas, mar-
chó hasta la puerta de la casa del 
gobernador de Río de Janeiro para 
presentar sus reclamaciones. Sin 
embargo, el mismo día la policía 
cumplió su desgraciada tradición 
en el trato con los pobres en Brasil: 
una protesta idéntica en la Favela 
da Maré (en la Zona Norte, obrera 
y industrial, dominada y disputada 
SRU� EDQGDV� GH� QDUFRWUDÀFDQWHV� \�
milicias privadas comandadas por 
policías, ex policías y políticos) 
terminó con el asesinato de diez 
habitantes y de un policía.

Capitalizar el movimiento
No pocos en Brasil y en otras partes 
ve en todo ello la participación de 
la derecha, incluso de la CIA, para 
derrocar a un gobierno de izquier-
das, cuyo relativo éxito ha servido 
de referencia para otros países de 
América Latina y la periferia del 
capitalismo. En el caso de la dere-
cha de Brasil, y no podría ser de 
otra forma, se están realizando es-
fuerzos para tratar de capitalizar 
el movimiento; por ejemplo, des-
FDOLÀFDQGR�D�WRGRV�ORV�SDUWLGRV�SR-

líticos. Pero en el caso de la CIA, no 
se puede olvidar que los gobiernos 
del PT han sido muy amables con el 
capital internacional, consiguiendo 
cada vez mayores inversiones en el 
país y, geopolíticamente, compen-
sa el rechazo que los EEUU vienen 
recibiendo desde hace tiempo por 
parte de otros gobiernos de Amé-
rica Latina, como Venezuela, Boli-
via, Ecuador y Argentina.

En cualquier caso, hay que te-
ner en cuenta que el territorio 
nacional brasileño está cubierto 
por miles de movimientos sociales, 
desde la gente de la selva amazóni-
ca a los barrios bajos, que cotidia-
namente, a pesar de la represión 
y los asesinatos de sus dirigentes, 
se han mantenido en la lucha por 
la democratización de la sociedad 
y el derecho a una ciudadanía que 
no conocemos todavía, de la cual 

no sólo se excluyen los sectores 
pobres e indigentes, sino también 
grandes cantidades de las clases 
medias, que perciben que no tie-
nen derecho al transporte, la sa-
lud, la educación y la seguridad 
pública. En la última década los 
avances proporcionados por el PT 
han limitado el avance de estos 
movimientos, pero ahora las calles 
declaran que esta etapa histórica 
no tuvo éxito, denuncia que estos 
avances fueron mínimos y recla-
man cobrar las deudas políticas y 
sociales inmensas acumuladas du-
rante siglos en Brasil.

La crisis brasileña tiene muchos 
ingredientes locales y de larga du-
ración, pero no está divorciada de 
la crisis monstruosa del capitalis-
mo contemporáneo, el fraude, la 
corrupción y la injusticia que son 
moneda corriente en todas partes. 
La crisis es también moral, no solo 
económica, y está deslegitimando 
los gobiernos, políticos y sistemas 
políticos en todas latitudes, incluso 
en naciones como Brasil en donde 
todavía no hay crisis en la econo-
mía y en el régimen político formal.

A su modo, y desde sus circuns-
tancias, los indignados de Brasil 
integran una serie de rebeliones 
contra el neoliberalismo, que se 
iniciaron en Bolivia con la Guerra 
del Agua y del Gas, en 2000-2003, y 
en Argentina con el “Que se vayan 
todos”, en 2001; y continuaron, 
más tarde, con la lucha de los estu-
diantes de Chile en 2006 (la “Revo-
lución Pingüino” de los estudiantes 
de bachillerato), con la “Primavera 
Árabe”, desde 2010, con el 15-M, 
en España, y  con los “Occupies 
Wall Street”, en Estados Unidos, 
en 2011. En junio de 2013 Brasil 
�XQLHQGR� SURWHVWDV� \� ÀHVWD� SRU� OD�
conquista de las calles y contra la 
copa de las Confederaciones- entró 
GHÀQLWLYDPHQWH� HQ� OD� PDUFKD� GH�
las grandes rebeliones de las masas 
por más derechos ciudadanos, que 
están tomando el planeta y que 
van cambiar el mundo.

(O�PD\RU�OHYDQWDPLHQWR�SRSXODU�MDPiV�YLVWR�
en Brasil lleva a la calle a unos ciudadanos 
que reclaman el cobro de las deudas políticas y 
sociales acumuladas durante siglos y conecta 
con las rebeliones mundiales de indignados

OSe reclamaba no solo el 
derecho al transporte 
público, sino a la salud, 
D�OD�HGXFDFLyQ��\�HO�ÀQ�
de la corrupción

lA NACIoN

Miles de brasileños se manifestaron el pasado mes de junio exigiendo cambios sociales y políticos

Del aumento 
del bus al 

cambio social
Empezaron diciendo no al au-
mento del  precio del trans-
porte público y han pasado 
a exigir la mejora de la sa-
nidad y la educación. Ante 
la violencia policial quieren 
acabar con los asesinatos im-
punes. Piden castigo a la co-
rrupción de los gobernantes y 
empresarios. Exigen transpa-
rencia para el dinero público. 
La presidenta del país les ha 
recibido. Han hablado de re-
formar el sistema político, de 
llevar a cabo un referéndum 
y cambiar la Constitución. El 
jueves 5 de septiembre lee-
mos en la prensa que el Con-
JUHVR�SRQH�ÀQ�DO�YRWR�VHFUHWR�
en sus sesiones. Continuará.
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AlbERt ollés

El professor Vicenç Navarro 

s’ha convertit, amb 76 anys, 

en una de les veus més fermes 

i escoltades contra el neolibe-

ralisme i la tirania dels mercats 

ÀQDQFHUV�� *XU~� GHO� ���0�� pV�
també referent en la demanda 

d’una regeneració institucional 

L�GHPRFUjWLFD�DO�SDtV�

/HV�GDGHV�GHO������
FRQÀUPHQ�TXH�FRPELQDU�
més impostos i menys salari 

per a les classes baixa i 

mitjana frena el consum, 

disminuint l’activitat 

HFRQzPLFD��,�EDL[HQ�HOV�
LQJUHVVRV�GH�O·(VWDW��4XLQ�
SURÀW�WUHX�O·HVWDEOLVKPHQW�
del país enfonsant-lo?

Li aconsello que mai es 

refereixi a un sector de la po-

blació com pertanyent a les 

classes baixes. Catalunya no 

és un país dividit en castes. 

Digui, doncs, classes de ren-

da baixa. Responent a la pre-

gunta, avui hi ha un intent, 

que està tenint èxit, de redu-

ir l’Estat del Benestar, acom-

panyat amb un atac frontal 

al món del treball amb re-

ducció dels salaris i de la pro-

tecció social. Les rendes del 

treball han anat disminuint 

d’una manera espectacular 

mentre que les rendes del 

capital han crescut com mai. 

Per primera vegada en l’èpo-

ca democràtica les rendes del 

capital són més grans que les 

rendes del treball. Les forces 

conservadores i neoliberals 

estan aconseguint allò que 

sempre havien volgut.

/HV�IjEULTXHV�FDWDODQHV�
WDQTXHQ�L�UHGXHL[HQ�
SODQWLOOHV��3HUz�HOV�SDwVRV�
més forts mantenen el 

PRGHO�IDEULO�GH�SURGXFFLy��
Es podria fer un pla de 

reindustrialització? 

No hi ha hagut a Espa-

nya una política d’industri-

alització ni un intent deli-

berat d’estimular la creació 

d’ocupació, tant pública com 

privada. L’Estat ha estat 

VHPSUH�DMXGDQW�HO�FDSLWDO�À-

nancer. L’últim exemple és el 

rescat bancari, que ha supo-

sat unes enormes pèrdues de 

diners públics que s’hagues-

sin pogut gastar per crear 

ocupació. El problema més 

gran a Catalunya i Espa-

Q\D�pV� O·DWXU� L� OD� LQVXÀFLHQW�
capacitat adquisitiva de la 

ciutadania a causa dels sala-

ris baixos. Aquesta limitada 

demanda domèstica és l’ar-

rel del problema econòmic. 

Creure que les exportacions 

ens trauran del forat és igno-

rar l’experiència d’Amèrica 

Llatina els anys 90. Les ex-

portacions augmenten i, en 

canvi, l’economia continua 

“Ja estem vivim l’esclat social”
Vicenç Navarro

Economista, sociòleg i politòleg

Una entrevista 
“virtual”

Vicenç Navarro López 

YD�QpL[HU�D�*LURQHOOD�
�%HUJXHGj��HO�������
/OLFHQFLDW�HQ�0HGLFLQD�L�
Cirurgia, el seu català amb 

accent anglosaxó delata 

una vida marcada per 

l’exili a causa de la seva 

OOXLWD�DQWLIUDQTXLVWD��TXH�
el dugué a Suècia, el Regne 

8QLW�L�HOV�(8$��&DWHGUjWLF�
d’Economia Aplicada i 

GH�3ROtWLTXHV�6RFLDOV��
6DQLWjULHV�L�3~EOLTXHV��KD�
sigut assessor de l’ONU, 

O·206�L�HOV�JRYHUQV�GH�
Salvador Allende, Fidel 

Castro i Bill Clinton, entre 

G·DOWUHV��$FWXDOPHQW�
dirigeix l’Observatori Social 

d’Espanya, format per 

acadèmics i investigadors 

universitaris, i és rector 

emèrit de la Universitat 

3URJUHVVLVWD�G·(VWLX�GH�
&DWDOXQ\D��'HV�TXH�YD�
tornar de l’exili Navarro no 

concedeix entrevistes orals 

als mitjans escrits al·legant 

TXH��HQ�OD�UHSURGXFFLy�
GHO�TXH�GLX��DSDUHL[HQ��D�
vegades, “interpretacions” 

GHOV�SHULRGLVWHV�TXH�OL�FUHHQ�
´LQFRPRGLWDWµ��Carrer 
QR�FRPSDUWHL[�DTXHVWV�
DUJXPHQWV�L�GHIHQVD�TXH�
una entrevista ‘virtual’ 

per correu electrònic 

UHVWD�OOLEHUWDW�L�TXDOLWDW�
informativa als lectors, 

però ha decidit respectar la 

voluntat de l’entrevistat per 

la seva trajectòria i el valor 

GH�OHV�VHYHV�RSLQLRQV�

ARxIu vICENç NAvARRo

estancada. Es requereix una 

inversió pública més àmplia 

que l’actual per ajudar el 

sector privat a oferir llocs de 

treball. I quan aquest no pot 

fer-ho és responsabilitat pú-

blica crear ocupació. El con-

trari del que s’està fent ara.

Veu viable l’idea de sortir 

de l’euro per lluitar millor 

contra la crisi?

S’ha d’obrir un debat a Es-

panya sobre la conveniència 

de sortir de l’euro. La situa-

ció és intolerable i s’han de 

buscar alternatives sigui on 

sigui. Les polítiques actuals 

condemnaran el país a un 

atur molt elevat. D’aquí que 

s’hagi d’explorar la possibi-

litat que Espanya recuperi 

la seva moneda, que ara no 

controla, i el seu banc cen-

tral, ja que el Banc Central 

Europeu és només un lobby 

de la banca.

'HQXQFLD�TXH�XQ����GH�OD�
població (multimilionaris, 

EDQTXHUV�L�JUDQV�
empresaris) imposen la seva 

YROXQWDW�DO�����UHVWDQW��
Això no ha passat sempre? 

Des de fa molts anys no 

havíem trobat una con-

centració de la riquesa tan 

accentuada com ara. En 

aquest moment, el capital 

ÀQDQFHU�GRPLQD�OD�YLGD�HFR-

nòmica, política i mediàtica. 

Mai, en l’època democràtica, 

no havíem trobat aquesta 

concentració de poder.

'HVSUpV�GH�OD�5HYROXFLy�
Francesa va arribar 

Napoleó, les revolucions 

OLEHUDOV�GHO�VHJOH�;,;�YDQ�
fracassar i vam perdre la 

JXHUUD�FLYLO��1R�YDORUHP�
massa la capacitat real de 

O·HVTXHUUD�SHU�LPSXOVDU�
canvis?

No, imagini’s què hagués 

passat a Catalunya i Espa-

nya si no haguessin existit 

les esquerres, que són les 

que han pressionat més per 

millorar el benestar social i 

la qualitat de vida dels ciuta-

dans. La història ho mostra 

clarament. El endarreriment 

social del país es deu a la 

feblesa de les esquerres en 

comparació amb els països 

escandinaus i nòrdics.

Viurem un esclat social? 

Ja estem vivint un esclat 

social. Mai no havíem vist, 

durant el període democrà-

tic, tanta agitació social. 

Les institucions de l’Estat 

estan perdent legitimitat 

molt ràpidament. Estem 

YHLHQW�HO�ÀQDO�G·XQD�HWDSD�L�
l’inici d’una altra.

&UHX�TXH�VL�XQ�JRYHUQ�
europeu volgués imposar, 

realment, impostos als més 

ULFV�L�DO�SRGHU�ÀQDQFHU�OL�
deixarien fer-ho? 

L’establishment europeu 

HVWj� FRQWURODW� SHO� FDSLWDO� À-

nancer, que no facilitarà que 

es facin polítiques redistri-

butives. D’aquí la importàn-

cia de canviar l’estructura 

de poder al continent o sortir 

d’aquesta eurozona que ens 

està ofegant. Vull subratllar 

que dins la UE hi ha encara 

espais per fer polítiques re-

distributives. El govern Za-

patero va congelar les pensi-

ons per aconseguir un estalvi 

de 1.200 milions d’euros. Ha-

gués aconseguit més diners, 

2.552 milions d’euros, elimi-

nant les reduccions dels im-

postos de successions. Rajoy 

va fer una retallada enorme 

de 6.000 milions d’euros en 

la sanitat pública i hagués 

aconseguit 5.600 milions eli-

minant la baixada d’impos-

tos de societats a les empre-

ses que facturen més de 150 

milions d’euros a l’any i que 

representen només un 0,12% 

del total. Si els governs no 

prenen aquests mesures no 

és per Frankfurt, Brussel·les 

o Madrid, com es diu a Cata-

OXQ\D��VLQy�SHU�OD�JUDQ�LQÁX-

ència dels grups econòmics i 

ÀQDQFHUV�VREUH� OHV� LQVWLWXFL-
ons polítiques i mediàtiques.

+DQ�WUDwW�HOV�SROtWLFV�GH�OD�
democràcia l’esperit de la 

lluita contra la dictadura?

La transició de la dicta-

dura a la democràcia fou 

immodèlica perquè les forces 

conservadores van controlar 

el procés. Avui, 35 anys des-

prés, estem a la cua de l’Eu-

ropa social i l’Estat mai ha 

acceptat la plurinacionalitat 

d’Espanya. Cal una segona 

transició d’una democràcia 

incompleta a una democràcia 

real que corregeixi l’enorme 

endarreriment social del país 

i accepti que cada nació, dins 

de l’Estat, pugui decidir so-

bre allò que vulgui, incloent 

la seva autodeterminació.

&UHX�TXH�&DWDOXQ\D�KL�
guanyaria, econòmicament 

i socialment, si fos un estat 

propi?

Dependria de quines for-

ces polítiques dominessin la 

transició. Si són les dretes, 

dubto que les classes popu-

lars de Catalunya estiguin 

millor. Imagini’s un ministre 

de la Catalunya independent 

que privatitzi les pensions, 

com un dels economistes in-

dependentistes amb més vi-

sibilitat mediàtica està acon-

sellant. Es diu que ara cal la 

independència i després ja ho 

resoldrem entre els catalans, 

però això no té en compte 

que les forces que dominin la 

transició controlaran la nova 

Catalunya. L’exemple de la 

transició immodèlica d’Espa-

nya és rellevant. Em preocu-

pa que algunes de les forces 

que dominen el procés tenen 

poca sensibilitat democràti-

ca, com queda clar en el con-

trol dels mitjans públics d’in-

formació, i no siguin les més 

adients per al benestar soci-

al. L’endarreriment social de 

Catalunya es deu no només 

DO�GqÀFLW�ÀVFDO�DPE�(VSDQ\D��
VLQy�D�OD�JUDQ�LQÁXqQFLD��DUD��
a la dictadura i a la transició- 

de les forces conservadores. 

D’això mai no se’n parla.

Ó3HU�SULPHUD�YHJDGD�
en l’època democràtica 

les rendes del capital 

VyQ�PpV�JUDQV�TXH�OHV�
rendes del treball”
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/·HGLFLy�G·DTXHVWD�SXEOLFDFLy�KD�HVWDW�SRVVLEOH�JUjFLHV�D�OD�FROÃODERUDFLy�GHO�
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona i diverses entitats

la veu del carrer

2014, sí; 2022, no
L’onze de setembre va quedar clar que una gran majoria 
de la ciutadania de Catalunya vol poder decidir el seu 
IXWXU��3DFtÀFDPHQW�L�DPE�UHVSHFWH�SHU�WRWKRP��SHUz�
VHQVH�GLODFLRQV�WDFWLFLVWHV��&RP�PpV�DYLDW�PLOORU��HO�������
si pot ser. Aquest era el clam que es va veure i sentir 
WDPEp�SHOV�FDUUHUV�GH�%DUFHORQD��RQ�OD�9LD�&DWDODQD�
SHU�OD�,QGHSHQGqQFLD��DPE�FHQWHQDUV�GH�PLOHUV�GH�
SDUWLFLSDQWV��YD�VHUSHQWHMDU�IHVWLYDPHQW�IRUPDGD�SHU�
gent provinent de tots els barris i d’arreu del país. Una 
JUDQ�FDGHQD�KXPDQD�TXH��WRW�L�XQD�DSDJDGD�LQIRUPDWLYD�
parcial que en alguns mitjans va ser directament 
FHQVXUD��WDPEp�YD�HQFHUFODU�DPE�q[LW�OD�VHX�GH�OD�
&DL[D��D�OD�'LDJRQDO��0LOHUV�GH�SHUVRQHV�YDQ�DVVHQ\DODU�
XQ�VtPERO�GHO�SRGHU�ÀQDQFHU�FDXVDQW�GH�OD�FULVL�L�YDQ�
reclamar poder decidir no només sobre el futur nacional 
GH�&DWDOXQ\D�UHVSHFWH�(VSDQ\D��VLQy�WDPEp�VREUH�WRWV�
HOV�DVSHFWHV�SROtWLFV��VRFLDOV�L�HFRQzPLFV�TXH�DIHFWHQ�OHV�
nostres vides.
eV�HQ�DTXHVW�FRQWH[W�TXH�D�%DUFHORQD�YROHP�GHFLGLU�

VL�HQV�FRQYp��R�QR��TXH�O·$MXQWDPHQW�L�OD�*HQHUDOLWDW�HQV�
embarquin en una nova aventura olímpica pels Jocs 
G·+LYHUQ�GHO�������&HOHEUHP�TXH�0DGULG�QR�IRV�HVFROOLGD�
VHX�ROtPSLFD�SHO�������SHUz�QR�SHU�FDS�DQLPDGYHUVLy�
HQYHUV�OD�FDSLWDO�G·(VSDQ\D��VLQy�SHU�FRPSOLFLWDW�DPE�HO�
PRYLPHQW�YHwQDO�L�HOV�PRYLPHQWV�VRFLDOV�TXH�V·KL�RSRVDYHQ�
DOOt��,�QRVDOWUHV��GHV�GH�OD�QRVWUD�H[SHULqQFLD�FUtWLFD�DPE�
O·LPSDFWH�GHOV�-RFV�GHO������D�OD�FLXWDW�L�DOV�VHXV�EDUULV��QR�
FUHLHP�SDV�TXH�%DUFHORQD�KDJL�G·HPEDUFDU�VH�HQ�FDS�QRYD�
DYHQWXUD�ROtPSLFD��1L�OD�FULVL�MXVWLÀFD�GLVWUHXUH�UHFXUVRV�
públics en detriment de les necessitats socials ni la defensa 
del medi ambient i el territori permeten especular amb 
RSHUDFLRQV�GH�GXEWRVD�VRVWHQLELOLWDW��VLJXLQ�DOV�3LULQHXV�
R�D�%DUFHORQD��3HU�DL[z�GLHP�TXH�´QRµ�D�OD�FDQGLGDWXUD�
ROtPSLFD�G·KLYHUQ�%DUFHORQD�3LULQHXV��,��HQ�TXDOVHYRO�
FDV��GHV�GH�OD�GHIHQVD�GHPRFUjWLFD�GHO�GUHW�D�GHFLGLU��SHUz�
també escamats pel precedent de la manipulada consulta 
VREUH�OD�'LDJRQDO��H[LJLP�XQ�UHIHUqQGXP�FLXWDGj�FODU�L�
participatiu sobre el 2022.

Barcelona fa via i encercla La Caixa
Barcelona va sortir al carrer 
l’Onze de Setembre. Centenars 
de milers de persones (mig milió 
segons la Guàrdia Urbana) van 
participar a la Via Catalana per 
la Independència convocada per 
l’ANC. Els qui no van sortir, per 
motius molt diversos, el Govern 
espanyol se’ls vol apropiar com 
a “majoria silenciosa”, obviant 
que és difícil de mesurar si nega 
la consulta i el dret a decidir.

També hi va haver una “minoria 
silenciada” per tots els Governs, 
l’espanyol i el català, i la gran 
majoria de mitjans de comuni-
cació. Van ser les 8.000 persones 
que, en un fet sense precedents, 
van encerclar la seu de La Cai-
xa a la Diagonal amb una cadena 
alternativa que va enllaçar pels 
extrems amb la Via Catalana i va 
exigir drets nacionals i drets so-
cials en clau anticapitalista.

A #Encerclemlacaixa, idea del 
Procés Constituent d’Arcadi Oli-
veres i Teresa Forcades per “su-
mar” i posar accent social a la 
Diada, hi van anar ICV-EUiA, la 
CUP i el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores. I, fugint de la uni-
formitat estelada, hi havia sa-
marretes de tots colors: un roig 
encès amb el groc de l’escola pú-
blica, el verd de la PAH i el negre 
de “Nou Barris cabrejada”. 

mARC ANdREu
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La veu dels
lectors

Articulista, 
modèstia a part

En referència a l’escrit d’opinió 
d’Andreu Ninot publicat a la revis-
ta Carrer (maig de 2013, número 
128), voldria fer uns comentaris i 
aclariments.

En primer lloc, tot l’article 
traspua un ressentiment frus-
trat que fa pensar que l’autor 
-o hauríem de dir pseudònim- fa 
gala més de mala llet que no 
pas d’opinió creïble. Tothom pot 
discrepar i fins i tot expressar 
la seva opinió contrària amb el 
tema del Born, però caure en el 
descrèdit com fa el citat Andreu 
Ninot no té preu. El seu escrit 
cau per si sol i demostra un mal 
gust crític. Barreja conceptes i 
persones per tal de ficar-los tots 
dins del mateix sac. Què tenen 
a veure els germans Badia amb 
les restes arqueològiques del 
Born? Ficar pel mig al “mediàtic” 
(així el cita) Junqueras amb el 
tema del Born no ve a tomb (aquí 
l’autor desprèn una rancor fora 
de lloc vers el dirigent d’ERC). 
I la relació familiar del director 
del Memorial Democràtic amb la 
regidora Irma Rognoni tampoc 
ve a tomb (aquí l’articulista fa 
més de periodista de la premsa 
del cor que no pas d’opinió). I 
els comentaris sobre la vicepre-
sidenta del Govern català, Joana 
Ortega, i el seu currículum no 
lliguen amb el tema del Born. 
Però l’autor de l’article, potser 
malaltís crònic envers tot allò 
que no és de la seva corda ideo-
lògica, fa més pena que glòria en 
voler barrejar conceptes i noms.

En poques paraules, si l’au-
tor volia fer un article d’opinió 
crític amb el Born ha fet salat. 
El Born, per història i per situa-
ció geogràfica, ha d’ésser tot un 
referent per a la descoberta de 
la ciutat del 1700. Els actes de 
commemoració del tricentenari 
de la Guerra de Successió Espa-
nyola tenen, per si l’Andreu Ni-
not no ho sabia, un seguit d’ac-
tivitats que organitzen entitats 
culturals i universitats que volen 
dignificar aquests fets històrics 
des de la revisió i el foment del 
coneixement, i també des de la 
crítica. Però des de la crítica 
raonada i no pas esbiaixada i de 
mala baba com en Ninot demos-
tra. En Quim Torra, per conei-
xença i pel treball que ha fet al 
llarg dels anys en la recuperació 
de la memòria de periodistes i 
escriptors dels anys vint i trenta 
del segle passat -posant-hi a vol-
tes diners de la seva pròpia but-
xaca per tal de fer-ho possible-, 
és una persona prou indicada per 
dirigir el memorial del Born. Ser 
historiador és important per diri-
gir projectes culturals d’aquesta 
mena, però no ser-ho i demostrar 
una solvència com a professional 
i coneixement del passat històric 
també és prou meritori per ges-
tionar equipaments.

Per sort, els altres articles 
apareguts a Carrer sobre el Born 
tenen més qualitat i nivell que no 
pas el d’Andreu Ninot. Són crítics 
però amb educació. En Ninot no 
sap que és l’educació.

PAu VINyEs I ROIg
Historiador

Les cartes enviades a la 
VHFFLy�GH�/D�YHX�GHOV�OHFWRUV�
KDQ�GH�WHQLU�XQ�Pj[LP�GH�
1.800 caracters (mig foli). Ens 
UHVHUYHP�HO�GUHW�G·DGDSWDU�OHV�
VL�VXSHUHQ�DTXHVWD�H[WHQVLy�

Ocupació social a Ciutat Meridiana

Censura al Casc Antic

Reproduïm dos cartells que 
semblen iguals però que, si 
XV�KL�À[HX��QR�KR�VyQ�WDQW��L�
no es tracta del “joc de les 
diferències”. És pitjor. 
És un escàndol.
L’Associació de Veïns i Veïnes 
del Casc Antic, després de 
realitzar un concurs, va triar 
un cartell per il·lustrar la 
invitació a la Festa Major del 
barri. Com cada any, l’AV va 
enviar al districte el cartell 
guanyador (el de l’esquerra) 
per a la seva impressió. La 
novetat és que l’Ajuntament 
va imprimir el cartell que 
veieu reproduït a la dreta. La 
diferència, quina casualitat, 
és que desapareixen dues 
reivindicacions: “No al Pla 
d’Usos” i “Salvem el Port Vell”.
Sense avisar. Ni a l’associació 
de veïns, ni a l’autora del 
bell cartell. Han censurat 
“por el morro”. Com que 
la impremta municipal és 
nostra, fem allò que volem, 
deuen pensar. No és la 
primera vegada que passa. 
La responsable: la regidora 
del districte, Mercè Homs. 
Un atemptat a la llibertat 
d’expressió i una actuació 
gens democràtica.
Malauradament, aquesta 
pràctica censora s’ha donat 
també a d’altres districtes, 
per exemple a Nou Barris, 

on un alt càrrec, pressionat 
pel veïnat, va confessar que la 
decisió era aliena al districte 
i que el censor era Marc Puig, 
director de Comunicació 
i Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament.
La impremta municipal 
funciona amb diners públics. 
La impremta no és propietat de 
Mercè Homs ni de Marc Puig. 

Narcís 

Serra

Tanquem a la cambra fosca 
la regidora i el director de 
&RPXQLFDFLy�ÀQV�TXH�HVFULJXLQ�
100.000 vegades les següent 
frases: “Visca la llibertat 
d’expressió, encara que ens 
faci mal”, “No al Pla d’Usos” 
i “Salvem el Port Vell”. I res 
de trampes. Practicarem una 
SURYD�JUDIROzJLFD�SHU�FHUWLÀFDU�
l’autoria de les frases.

Catalunya Bank no tornarà 
els 9.600 milions d’euros 
que li va prestar l’Estat -és 
a dir, tots nosaltres- per ser 
rescatat. Un banc nascut de 
l’antiga Catalunya Caixa, 
presidida de l’any 2005 al 
2010 per l’exalcalde de 
Barcelona Narcís Serra. Un 
càrrec de “consolació” que li 
van regalar els seus companys 
socialistes de la Diputació 
de Barcelona. A partir del 
�����HV�YD�À[DU�XQ�VRX��HQ�
total va cobrar més d’1 milió 
d’euros. Citat per la comissió 
del Parlament que investiga 
les caixes i, en preguntar-
li quines responsabilitats 
li corresponien en 
l’enfonsament, va contestar 
amb el seu característic tic 
nerviós i sentint-se superior 
a tothom que els culpables 
del desastre van ser “la crisi 
i l’atur”. I es va quedar tan 
DPSOH��)LQDOPHQW��HO�ÀVFDO�
Anticorrupció ha demanat al 
jutge que el cridi a declarar 
per un delicte d’administració 
desleal juntament amb 
l’exdirector general Adolf 
Todó i 52 membres del Consell 
d’Administració. Catalunya 
Bank vol fer fora 2.453 
treballadors.

L’associació de veïns de 
Ciutat Meridiana, un barri 
fortament copejat per la crisi, 
portava temps demanant a 
l’Ajuntament un local per al 
repartiment d’aliments entre 
el veïnat. El districte donava 
OODUJXHV�ÀQV�TXH�HO�SDVVDW����
d’agost el barri va tirar per 
la tangent i va decidir ocupar 
O·HGLÀFL�GHVWLQDW�D�DFROOLU�HO�
FabLab (una espècie de “centre 
d’inventors” que el segon tinent 
d’alcalde Antoni Vives vol 
instal·lar en col·laboració amb 
el centre MIT de Massachussets i 
que l’alcalde Trias va presentar 
a bombo i plateret el primer 

dia de campanya electoral). 
Un projecte que ni la mateixa 
regidora del districte entén, 
segons l’associació de veïns. 
La inversió era de 2,5 milions 
d’euros. L’ocupació va durar 
unes hores, ja que l’Ajuntament 
estava pràcticament tancat 
per vacances i, via telèfon, 
Vives va autoritzar el banc 
d’aliments. És a dir, va 
legalitzar l’ocupació. Ara els 
veïns volen debatre el futur 
d’un equipament amb un 
projecte que pocs entenen en 
un moment en què les prioritats 
inversores han d’anar en una 
altra direcció.

Torna 

Info-Usurpa
El mural informatiu Info-
Usurpa tornarà a penjar de 
les parets. El podreu trobar 
en diferents centres socials 
de Sants, Gràcia, Raval i 
Sant Andreu. Aquest últim 
any es publicava únicament 
en format web. El col·lectiu 
ha decidit recuperar la 
seva visibilitat i presència 
física i començar una nova 
etapa. Ànims als companys 
que porten des de l’any 
1998 treballant una manera 
alternativa de fer informació.

Trias “prostitueix” les parades del Metro

El títol no és nostre. “Prostituir la ciutat” és l’expressió que el 
cronista Lluís Permanyer va utilitzar el 13 de setembre, a Catalunya 
Ràdio, per valorar en calent i “molt negativament” la decisió que 
acabava de fer pública l’alcalde Xavier Trias: l’Ajuntament ha posat 
a la venda els noms de parades de metro, autobús, el funicular i el 
telefèric. Ni l’excusa del patrocini al transport públic ni l’apel·lació 
D�OD�PDUFD�%DUFHORQD�MXVWLÀTXHQ�YHQGUH·V�OD�GLJQLWDW�GH�OD�FLXWDW��
Trias faria bé de repensar-s’ho jugant a xapes a la cambra fosca.
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La nova llei de lloguers, feta a la mida 

GH�OHV�H[LJqQFLHV�GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU
CARmE tRIllA 

cap d’acció social 

de càritas barcelona

3HU�D�WX��6HEDVWLj�

LD� GLVSRVLFLy� G·KDELWDWJH� pV�
XQD� FRQGLFLy� LQGLVSHQVDEOH�
per al desenvolupament de 
les persones i per a la seva 

GLJQLWDW�KXPDQD��5HV�QR�KL�KD�PpV�
GHJUDGDQW� L�H[FORHQW�TXH� OD�SqUGXD�
GH�O·KDELWDWJH�

(VWHP� LPPHUVRV�� SHUz�� HQ� XQD�
plaga de desnonaments de famílies 
que no poden fer front al cost del 
VHX�KDELWDWJH��(OV�LQJUHVVRV�IDPLOL�
DUV�FDXHQ��DWXU�FUHL[HQW��UHWDOODGHV�
VDODULDOV��UHGXFFLRQV�GH�MRUQDGD��UH�
WDOODGHV� GH� SHQVLRQV�� IDOOLGHV�� L� HOV�
FRVWRV�GHOV�KDELWDWJHV�HV�PDQWHQHQ�
en els nivells dels anys del boom im�
mobiliari per a les famílies que els 
KDYLHQ� FRPSUDW� R� OORJDW� DOHVKRUHV��
Costos que representaven el 30% 
GHOV�LQJUHVVRV�G·XQD�OODU�KDQ�SDVVDW�
DYXL��HQ�PROWV�FDVRV��D�VXSHUDU�DPE�
HVFUHL[� HO� ������ V·KDQ� IHW� LQVXSRU�
WDEOHV�L�VyQ�OD�YHULWDEOH�FDXVD�GH�OD�
SqUGXD�GH�O·KDELWDWJH��L�GH�O·H[FOXVLy�
social.

,��GLQV�G·DTXHVW�GUDPD�VRFLDO��HOV�
desnonaments per impagaments de 
lloguer estan passant desapercebuts 
HQ�QR� WHQLU� UHVVz�PHGLjWLF��'XUDQW�
O·DQ\�������GH�FDGD�����OODQoDPHQWV�
D�%DUFHORQD�����YDQ�VHU�SHU�SUREOH�
PHV�GH�SDJDPHQW�GH� OORJXHU��&UHL[�
la vulnerabilitat de les famílies que 
HVWDQ�HQ�OORJXHU��L��QR�QRPpV�QR�V·HV�
WDQ� SUHQHQW� PHVXUHV� GH� SURWHFFLy��
VLQy�TXH�V·DFDED�G·DSURYDU�XQ�FDQYL�
de llei radicalment desprotector.

'LVSRVDU� G·XQ� KDELWDWJH� Wp� XQ�
FRVW�� pV� FODU�� SHUz� pV� UHVSRQVDELOL�
tat col·lectiva assegurar que aquest 
cost sigui proporcional als ingressos 
GH�OHV�IDPtOLHV��4XDQ��DO�OODUJ�GH�OD�
KLVWzULD�� V·KDQ� YLVFXW� PRPHQWV� GH�
GHVDMXVW�SHULOOyV�HQWUH�LQJUHVVRV�ID�
PLOLDUV�L�FRVW�GH�O·KDELWDWJH��OHV�VRFL�
HWDWV�DYDQoDGHV�L�UHVSRQVDEOHV�KDQ�
DGRSWDW�PHVXUHV�GUjVWLTXHV�G·DMXVW��
en forma de legislacions protectores 
dels inquilins. En aquestes decisi�
RQV�KD�SULPDW� OD� LGHD�GH�SUHVHUYDU�
HO� GUHW� D� O·KDELWDWJH� L� OD� GLJQLWDW�
KXPDQD�� SHU� VREUH� G·LQWHUHVVRV� GH�

JUXSV� HFRQzPLFV�� /HV� OOHLV� G·DUUHQ�
GDPHQWV� XUEDQV�� SURWHFFLRQLVWHV�� L�
HOV�SDUFV�S~EOLFV�R�VRFLDOV�G·KDELWDW�
JH�GH�OORJXHU�VyQ�H[HPSOHV�G·DTXHVWV�
WLSXV�GH�SROtWLTXHV�TXH�WHQGHL[HQ�D�
assegurar costos raonables i propor�
FLRQDOV�SHU�D�OD�SREODFLy�DPE�LQJUHV�
VRV�EDL[RV�

&RQWUjULDPHQW� D� DL[z�� OD� PRGL�
ÀFDFLy� UHFHQW� GH� OD� /OHL� HVSDQ\ROD��
VRWD� OD� FtQLFD� DÀUPDFLy� TXH� V·KD�
GH� PLWLJDU� ´O·HVFjV� HTXLOLEUL� HQWUH�

DUUHQGDGRU� L� DUUHQGDWDULµ�� L� ´LQFUH�
PHQWDU�OD�VHJXUHWDW�MXUtGLFDµ��HV�GH�
canta descaradament per l’equilibri 
L� OD� VHJXUHWDW� GH� O·DUUHQGDGRU�� GHL�
[DQW�FDGD�FRS�PpV�GHVSURWHJLW� O·DU�
UHQGDWDUL��$L[t��SURFODPD�TXH�O·~QLFD�
VROXFLy� SHU� DFRQVHJXLU� ÁH[LELOLW]DU�
i agilitzar el mercat del lloguer és: 
reduir el termini dels contractes de 
OORJXHU��GH���D���DQ\V��SRVVLELOLWDU�OD�
UHFXSHUDFLy� GH� O·KDELWDWJH� SHU� SDUW�
del propietari per causes familiars 
totalment obertes; accelerar els pro�
cessos de desnonament.

'H�IHW��WRWKRP�VDS�TXH�OD�/OHL�KD�
YLQJXW� D� GRQDU� UHVSRVWD� D� H[LJqQ�
FLHV� GHO� VHFWRU� ÀQDQFHU� SHU� OORJDU�
KDELWDWJHV�SHU�XQ�SHUtRGH�FXUW�DPE�
el mínim de compromisos i amb les 
Pj[LPHV�IDFLOLWDWV�SHU�DOV�GHVQRQD�
ments. Es doblega a les pressions 
GHOV�VHFWRUV�HFRQzPLFV�TXH�H[LJHL[HQ�
encara més avantatges per netejar 

comptablement actius immobiliaris i 
UHDOLW]DU�SOXVYjOXHV��MXJDQW�DPE�HOV�
GLQHUV�GH� WRWV�� L� SRVDQW� HQ� HQWUHGLW�
la seguretat d’allotjament de molts.

Les polítiques d’oferta de lloguer 
KDQ�GH�VHU�YLDEOHV�SHU�DOV�SURSLHWD�
ULV�SHUz��SHU�UHVSHFWDU�HO�GUHW�D�O·KD�
ELWDWJH��KDQ�GH�VHU�UHDOLVWHV�DPE�OD�
VLWXDFLy�GHOV� LQTXLOLQV��$TXt� UDX� OD�
JUDQ�GLÀFXOWDW�GH�O·KDELWDWJH�GH�OOR�
guer i d’aquí la necessitat d’un pacte 
UHVSRQVDEOH� G·(VWDW�� TXH� HTXLOLEUL�
LQWHUHVVRV�GH�SURSLHWDULV�L�OORJDWHUV��
tot equilibrant també ingressos i 
despeses de les famílies. Aquesta és 
una de les preocupacions d’Angela 
0HUNHO�� TXDQ� DÀUPD� TXH� V·KDXUDQ�
GH�FRQWURODU�HOV�OORJXHUV��HQ�XQ�SDtV�
DPE�HO�����G·KDELWDWJHV�HQ�DTXHVWD�
modalitat.

Per aconseguir un autèntic re�
IRUoDPHQW� GHO� PHUFDW� GHO� OORJXHU� L�
de l’oferta de lloguer social cal un 
SDTXHW�GH�PHVXUHV�GH�[RF�EDVDW�HQ��
&UHDFLy�G·XQ�SDUF�GH�OORJXHU�HVWDEOH�
HQ�HO�WHPSV�DPE�HOV�KDELWDWJHV�EXLWV�
GH�OHV�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV��*HQHUDOLW�
]DFLy�GHO�VLVWHPD�GH�JDUDQWLHV�S~EOL�
TXHV� DOV� SURSLHWDULV� SULYDWV�� 'HV�
JUDYDFLy�ÀVFDO�WRWDO�GH�OHV�UHQGHV�GH�
OORJXHU� G·KDELWDWJHV� GH� UHVLGqQFLD�
KDELWXDO��5HIRUoDPHQW� GHOV� SURJUD�
mes d’ajuts públics al lloguer per 
DOV� OORJDWHUV� DPE� LQJUHVVRV� EDL[RV��
Establiment d’un sistema de medi�
DFLy� �FRP� O·$XWRULWDW� GH�&RQFLOLDFLy�
VXwVVD��SHU�SDFWDU�OORJXHUV�TXDQ�HOV�
ingressos familiars minven. Esta�
EOLPHQW� G·XQ� VLVWHPD� GH� PHGLDFLy�
previ a les sentències judicials per 
aclarir les situacions d’insolvència 
L�SRVDU�KL�UHPHL�VHQVH�OODQoDPHQW�L�
SqUGXD�GH�O·KDELWDWJH�

eV� PROW� JUHX� TXH� QR� DSURÀWHP�
OD� JUDQ� RFDVLy� KLVWzULFD� G·DSUR[L�
PDU�QRV�D�OHV�PLWMDQHV�HXURSHHV�GH�
SDUF�GH�OORJXHU�S~EOLF�R�VRFLDO��DSUR�
ÀWDQW�HOV�SDUFV�G·KDELWDWJH�TXH�DYXL�
estan ociosos en mans de les enti�
WDWV�ÀQDQFHUHV��SHU�FRQYHUWLU�ORV�HQ�
DOORWMDPHQW�GH� IXWXU��DPE�JDUDQWLD�
GH� WUDQTXLOÃOLWDW�SHU�DOV� OORJDWHUV�� L�
amb seguretat pública que no cai�
JXLQ�HQ�O·H[FOXVLy�VRFLDO�

OQuan al llarg de la història s’han viscut 
moments de desajust perillós entre 
ingressos familiars i cost de l’habitatge, 
les societats avançades i responsables 
han adoptat mesures dràstiques per 
protegir els inquilins

Il·lustRACIÓ: 
RICARdO 
hERmIdA

juNtA fAVb
setembre de 2013

/D�)DYE�VH�VXPD�D�OHV�YHXV�TXH�KDQ�
PRVWUDW� OD� VHYD� RSRVLFLy� D�GRQDU� HO�
QRP�GH�-XDQ�$QWRQLR�6DPDUDQFK�D�
un carrer de Barcelona. La nostra 
UDy� QR� pV� WDQ� VROV� SHU� OD� VHYD� LP�
SOLFDFLy� DPE� HO� IUDQTXLVPH�� HO� VHX�

passat falangista i la seva participa�
FLy�UHOOHYDQW�HQ�OORFV�GH�SRGHU�GH�OD�
dictadura. Entre moltes d’altres ac�
WLYLWDWV��6DPDUDQFK�WDPEp�YD�pVVHU�
un actiu especulador a la malaurada 
´%DUFHORQD�GH�3RUFLROHVµ�SURPRYHQW�
HO� EDUUL� GH� &LXWDW� 0HULGLDQD�� 8Q�
dels espais de la ciutat amb més pro�

La Favb s’oposa a dedicar un carrer a Samaranch

EOHPHV�XUEDQtVWLFV�TXH�VyQ�HQ�ERQD�
part l’origen dels actuals problemes 
VRFLDOV��1R�SRGHP�HQDOWLU�ÀJXUHV�TXH�
KDQ�MXJDW�XQ�SDSHU�WDQ�QHIDVW�HQ�OD�
QRVWUD�KLVWzULD�SROtWLFD�L�VRFLDO�

/D�QRVWUD�SRVLFLy�QR�pV�JHQV�RSRU�
WXQLVWD��9DP�GHQXQFLDU�6DPDUDQFK�
i la seva obra durant el franquisme. 
9DP�H[SUHVVDU�OD�QRVWUD�FUtWLFD�GHO�
model urbanístic associat als Jocs 
2OtPSLFV� �TXH� pV� OD� MXVWLÀFDFLy� SHU�
LQFORXUH·O� DO� QRPHQFOjWRU�� L� HQV� VH�
guim oposant al fet que el nom d’un 
IHL[LVWD�UHFRQYHUWLW�L�XQ�HVSHFXODGRU�
ÀJXULQ� DOV� QRVWUHV� FDUUHUV�� 7HQLP�
molta més legitimitat per dema�
QDU�KR� TXH� HOV� SDUWLWV� SROtWLFV� TXH�
SHU� UDRQV� G·RSRUWXQLVPH� KDQ� OORDW�
6DPDUDQFK�TXDQ�FRQYHQLD�DOV�VHXV�
SURMHFWHV�L�KDQ�PLUDW�FDS�D�XQD�DOWUD�
EDQGD��L�OL�KDQ�SHUPqV�HO�VHX�WUDQV�
formisme polític.

/D� FLXWDW� KD� GH� IHU� XQD� UHÁH[Ly�
VREUH�HO�QRPHQFOjWRU��HYLWDU�TXH�HOV�
noms dels carrers i places depen�
guin de variables interessos polítics 
i fer que aquests responguin a un 
DPSOL�DFRUG�GHOV�VHXV�KDELWDQWV�

OSamaranch va ser un 
actiu especulador a la 
malaurada ‘Barcelona de 
Porcioles’ promovent el 
barri de Ciutat Meridiana

El president de la Diputació de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, fa la salutació feixista entre 
el governador civil Rodolfo Martín Villa, també amb el braç enlaire, i Enric Masó, aferrat a la vara 
d’alcalde, en un acte públic celebrat a Barcelona en una data indeterminada de 1974 o 1975
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Portada
juAn gEnOvéS

El segle XXI no ha pogut erradicar les 
guerres, que copegen la vida de milions 
de persones arreu del món. Carrer ha 
volgut fer una modesta aproximació a 
la vida quotidiana de ciutats que han 
patit aquesta lacra tot preguntant-se si 
alguna vegada podrem viure en pau

Ciutats en guerra, ahir i avui

pERE ORtEgA
membre del centre de treball 

i documentació

uan es parla de pau sempre es 
pensa en el seu antònim, la guer-
ra, i no és del tot errat, perquè 

la guerra és la màxima expressió de la 
barbàrie humana i, quan es pateix, la po-
blació desitja que arribi la pau. Però que 
acabi la guerra no garanteix que arribi la 
pau, perquè la postguerra pot ser no tan 
cruenta, però pot ser igual de brutal per 
a la població que ha donat suport al bàn-
dol vençut, perquè pot comportar molta 
revenja i repressió. Aquest ha estat el 
cas de moltes guerres recents, recordem 
l’ex-Iugoslàvia, Líbia..., o com la que va 
patir la població catalana i de la ciutat 
de Barcelona després de la guerra civil 
espanyola de 1936-39, que no solament 
havia sofert, entre d’altres patiments, els 
bombardejos de l’exèrcit facciós, sinó que 
posteriorment va patir les represàlies del 
nou règim militar-feixista que preteni-
en exterminar tots els vestigis, incloses 
persones, de l’etapa republicana. Fet 
que va comportar una brutal repressió 
amb judicis sense garanties, execucions 
sumaríssimes, assassinats, empresona-
ments arbitraris, tortures, deportacions. 
Repressió ideològica que va anar acom-
panyada de les seqüeles de por, angoixa, 
manca d’aliments, medicaments i altres 
productes de primera necessitat que va 

comportar moltes privacions i fam. Una 
etapa de violència molt cruenta que durà 
cinc llargs anys, de 1939 a 1944.

Passats aquests primers anys, però, 
la ciutadania va començar a viure amb 
certa pau. Però quina pau era aquella? 
Precària, perquè la por continuava sent 
molt present entre tots els seguidors del 
bàndol republicà que havien perdut la 
guerra; com també ho era per a la nova 
generació que veia les seves aspiracions 
de llibertat d’expressió i associació am-
putades pel règim franquista. Però aque-
lla dictadura volia presentar-se davant 
d’Europa i el món com un règim de pau 
i, el 1964, batejava els 25 anys de vio-
lenta dictadura amb l’eslògan “25 anys 
de pau”. Efemèride que els vençuts de la 
guerra civil visqueren com un sarcasme, 
una burla pels anys viscuts plens d’hu-
miliacions. Per a aquella ciutadania ha-
vien estat 25 anys de pau? Segurament 
OD�PDMRULD�G·HOOV�DÀUPDULHQ�TXH�QR��TXH��
malgrat que s’havia acabat la guerra, no 
s’havia viscut en pau, perquè s’havia pa-
tit molta violència exercida de manera 
ferotge contra qualsevol mostra de lliber-
tat o dissidència.

Perquè l’absència de guerra no pre-
ÀJXUD�YLXUH�HQ�SDX��/D�SDX�HQ�HO�VHQWLW�
modern -gràcies a Gandhi i després d’ell- 
està considerada com absència de violèn-
cia i, en aquest sentit, cal haver eradicat 
no solament la violència directa que té en 

la guerra la seva màxima perversió, sinó 
també totes les altres violències, espe-
cialment l’estructural i la cultural. Que 
són les que impedeixen a la ciutadania 
abandonar tots els temors per poder gau-
dir de seguretat i pau.

Violència estructural que prové de les 
desigualtats entre persones per un ordre 
econòmic i social injust que impedeix 
cobrir les necessitats vitals: unes condi-
cions adequades d’habitatge, nutrició, 
sanitat, educació i ambientals; o que vul-
nera llibertats i drets essencials, com les 
de reunió i d’expressió; o que discrimina 
social o políticament de forma injusta.

Violència estructural que és difícil-
PHQW�VRVWHQLEOH�VL�QR�KL�KD�XQD�MXVWLÀFD-

ció que la presenti com a normal, neces-
sària, inevitable. És la violència cultural 
que s’exerceix des de la ideologia domi-
nant i que es manifesta a través de l’edu-
cació reglada, els mitjans de comunicació, 
productes culturals o altres elements de 
l’univers simbòlic que legitimen diferents 
pràctiques violentes.

Violències personal, cultural i estruc-
tural que van ser molt presents i visibles 
durant tot el franquisme, que un cop aca-
bada la dictadura, a partir de 1978, amb 
l’arribada de la democràcia, van rebaixar 
considerablement la seva virulència però 
que no van acabar de desaparèixer. Per-
què si els drets de les persones es van 
ampliar, encara hi continua havent molta 

ciutadania que pateix privaci-
ons. Situem-nos a avui, després 
de l’arribada de la crisi eco-
nòmica del 2008. Com podem 
anomenar l’enorme retallada de 
drets de la ciutadania desenca-
denada pels nostres governs si 
no violència? Perquè els efectes 
són ben visibles: cues de gent 
en menjadors socials o recollint 
menjar en els bancs d’aliments; 
gent sense sostre o desnonats 
per impagaments d’hipoteques; 
augment de l’atur i joves obli-
gats a emigrar per falta d’ocu-
pació; limitació de drets als im-
migrants i actituds xenòfobes en 
alguns governs municipals (Ba-
dalona, Vic, Manlleu, Salt...), 
quan no maltractaments als 
qui són tancats en Centres d’In-
ternament (CIES) que semblen 
presons. Resumint, és tracta 
d’una enorme violència estruc-
tural contra els més desfavorits 
d’un sistema social manifesta-
ment injust.

O la violència cultural con-
tra aquells que no pertanyen a 
OD� FXOWXUD� RÀFLDO� GRPLQDQW��(O�
tracte diferencial entre l’esglé-
sia catòlica i la resta de religi-
ons. Per exemple, com es justi-
ÀFD� O·LPSHGLPHQW� GH� FRQVWUXLU�
mesquites en centres urbans i 
enviar-les a polígons industri-
als? O adduir raons estètiques 
per no permetre la construcció 
de minarets i cúpules orientals 
argumentant que no formen 
part de l’arquitectura tradici-
onal del país? O en altres àm-
bits, per exemple, tracte discri-
minatori en l’ocupació de l’espai 
públic urbà envers les minories 
ètniques, religioses, moviments 
socials alternatius (okupes) o 
per orientació sexual (LGTB); 
tot plegat representa una mani-
festa marginació dels altres, els 
diferents, pel fet de pertànyer a 
cultures minoritàries.

Democràcia en retrocés

Recordem que el concepte de 
ciutadania es va construir a 
partir de l’establiment de re-
gles de convivència per a les po-
lis. Regles que atorgaren drets 
als seus habitants i que obriren 
el pas a la democràcia. Demo-
cràcia que veiem com avui està 
en un clar retrocés, perquè amb 

l’excusa de la crisi econòmica s’estan lle-
vant drets en tots els àmbits econòmics, 
socials i polítics. Drets democràtics que 
WDQWV� VDFULÀFLV� KDYLD� FRVWDW� FRQVWUXLU� L�
que ara estan desapareixent.

$OHVKRUHV� HV� SRW� DÀUPDU� TXH�� HQ� OHV�
nostres ciutats, avui, malgrat que no es 
pateix el sofriment de la guerra, ni la re-
pressió d’una dictadura política, no es viu 
en pau. Perquè la pau és un estament su-
perior que només s’aconsegueix amb un 
ple desenvolupament de justícia social 
i drets humans per a tota la ciutadania 
sense cap discriminació, és a dir, sense 
cap violència. En aquest sentit, la Pau 
s’agermana amb la resta d’utopies socials 
que busquen la igualtat.

Q

La ciutat i la Pau

OLa pau és un estament 
superior que només s’assoleix 
amb un ple desenvolupament 
de la justícia social i els drets 
humans de tota la ciutadania

péREz DE ROzAS / Afb
Missa de campanya a la plaça de Catalunya amb motiu dels “25 años de paz” (1965)
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Memòria dels nens de la guerra
ElOI lAtORRE

oc a poc es va esvaint l’última ge-
neració que va ser testimoni de 
la guerra civil a Barcelona. Avui 

octogenaris, la gran majoria eren infants 
quan va esclatar la insurrecció militar de 
juliol de 1936 (perquè d’adults en queden 
ja ben pocs de vius). Aquells nens de la 
guerra van viure fets que sens dubte han 
marcat la seva vida. Sense entendre gai-
re bé què estava passant, van veure en-
frontaments armats pels carrers; grups 
de gent que anava a cremar esglésies; 
familiars que s’amagaven per por de ser 
represaliats; molts d’ells van tardar a 
conèixer el seu pare perquè havia estat 
mobilitzat al front (si és que no el van 
perdre per sempre); van veure com com-
panys fugien cap a un exili incert... i, per 
damunt de tot, van patir de ben a prop 
la gana i l’aventura diària per aconseguir 
menjar gairebé es va incorporar als seus 
jocs infantils.

“Vam passar molta gana” és, en efec-
te, una mena de mantra que repeteixen 
tots els avis que avui encara poden do-
nar testimoni de la guerra civil a Barce-
ORQD��-RVHÀQD�3DULV��TXH�WHQLD�FLQF�DQ\V�
en esclatar la guerra i sempre ha viscut 
en l’eix dels carrers Bailén i el passeig 
de Sant Joan, té un record  ben vívid de 
les guixes “dures i resseques”, una lla-
vor habitualment usada per alimentar 
el bestiar i que “menjàvem dia sí, dia 
també”, o de com feien hores de cua “per 
aconseguir un setrill d’oli per cuinar al 
punt de racionament que els milicians 
van muntar al Cine Moderno” o com, al 
ÀQDO�GH�OD�JXHUUD��TXDQ�HO�VHX�SDUH�HUD�
al front “i depeníem de la mare i del meu 
germà gran, una veïna va trucar a casa i 
em va donar un grapat d’ametlles per no 
sentir-me plorar més”. 

Teresa Escudero va viure la guerra a 
Sant Andreu de Palomar, on va néixer, 
encara que després ha viscut sempre a 
Gràcia. Evoca com, per aconseguir al-
gunes patates per fer bullir l’olla “ha-
YtHP�GH�IHU�YLDWJHV�HQ�WUHQ�ÀQV�D�/OLoj�
de Munt, on uns coneguts pagesos hi 
tenien masia”. Però no només trobar 
menjar era una aventura: Escudero, a 
qui la guerra va sorprendre amb nou 
anys, també recorda com “per obtenir 
una mica de llenya per escalfar-nos”, 
assaltaven el jardí d’una casa senyori-
al del barri, que tothom coneixia com la 
Caseta Blanca “i no hi va quedar ni un 
arbre”. Eulàlia Vernet, que tenia onze 
anys el juliol del 1936 i sempre ha vis-
cut a Sarrià, té molt present encara el 
dia que el seu pare “que tenia dos taxis i 
que quan va ser mobilitzat conduïa una 
ambulància, va aparèixer amb una vaca 
morta carregada al vehicle” per a ale-
gria de la família.

Un milió de quilos d’explosius

Però si un fet va fer especial la guerra 
que van haver de viure aquells infants és 
que van ser testimonis -i víctimes- d’un 
IHW�VHQVH�SUHFHGHQWV�ÀQV�OODYRUV��$PE�HO�
precedent puntual de Gernika, Barcelo-
na va ser el primer cas d’una gran ciutat 
sotmesa a un exhaustiu i continuat atac 
amb bombes des de l’aire que es va pro-
longar durant mesos i que tenia no tant 
objectius militars ni logístics sinó debili-
tar la moral de l’enemic atacant indiscri-
minadament població civil. Entre el 17 
de febrer de 1937 i el 25 de gener de 1939 
una esquadra de l’Aviazione Legionaria 
Italiana amb base a Mallorca va llançar 
386 atacs aeris sobre Barcelona, durant 
els quals es van llançar un milió de qui-
los d’explosius que van afectar més de 
������HGLÀFLV�

Els nens i nenes de la guerra barce-
lonins tenen el dubtós honor d’haver es-
trenat quelcom que marcaria la història 
d’Europa els anys següents: les alarmes 
DQWLDqULHV�L� OHV�FRUUHGLVVHV�ÀQV�DOV�UHIX-
gis. Barcelona va ser pionera en aquesta 

mena de construccions defensives efíme-
res: n’hi va arribar a haver unes 1.300. 
-RVHÀQD� 3DULV� V·DPDJDYD� DPE� OD� VHYD�
PDUH�HQ�XQ�UHIXJL�VLWXDW�D�OD�FRQÁXqQFLD�
dels carrers Còrsega i Aragó. “Al costat 
de casa hi havia la fàbrica Elizalde, que 
durant la guerra es va dedicar a fabricar 
motors d’aviació. Hi van llançar un munt 

de bombes però no la van tocar mai. En 
canvi, de les cases dels voltants en van 
aterrar unes quantes”. Però no tots teni-
en la sort de disposar d’un refugi a prop: 
Teresa Escudero, que també vivia atemo-
rida per la presència pròxima d’un gran 
objectiu militar -en aquest cas, les caser-

nes de Sant Andreu- el tenia molt lluny 
de casa i s’amagava “sota un pont, a prop 
de la via del tren” cada cop que hi havia 
alarma aèria. 

La Campsa, objectiu militar

Més impactant és la història de Paco 
Chiva. Nascut al Clot, poc abans del 
començament de la guerra -quan ell te-
nia sis anys- la família es va traslladar 
a viure a l’Hospitalet de Llobregat, ja 
que el seu pare havia trobat feina a la 
UHÀQHULD�GH�OD�&DPSVD��´9LYtHP�HQ�XQD�
casa que tenia paret per paret amb el 
recinte de la Farga de l’Hospitalet”.  En 
començar els bombardejos aquell gran 
complex siderúrgic es va convertir en un 
objectiu preferent dels aviadors italians. 
“El pare va trobar una cova en un bar-
ranc a prop del pont d’Esplugues on ens 
amagàvem de nits. Un matí, en tornar 
a casa, no en quedava res de res. Una 
bomba havia caigut pel celobert i no va 
deixar pedra sobre pedra. La nostra va 
ser l’única de tot aquell grup de cases 
que van ensorrar”. 

P

OEls nens i nenes de la guerra 
barcelonins tenen el trist 
honor d’haver estrenat les 
alarmes antiaèries i les 
FRUUHGLVVHV�ÀQV�DOV�UHIXJLV

Com en tantes atrocitats comeses en el transcurs 
d’episodis bèl·lics pels guanyadors de la contesa, en el 
cas dels bombardejos aeris que va patir Barcelona durant 
la guerra civil mai no han estat perseguits judicialment 
els autors materials ni els responsables militars i polítics 
d’aquelles accions armades que, segons les investigacions 
KLVWRULRJUjÀTXHV��SRGULHQ�KDYHU�FDXVDW�HQWUH�������L�
������YtFWLPHV�PRUWDOV�GLUHFWHV��3RF�D�SRF��SHUz��XQD�
LQLFLDWLYD�MXGLFLDO�HV�YD�REULQW�FDPt�QR�VHQVH�GLÀFXOWDWV�
SHU�LQWHQWDU�TXH�QR�TXHGLQ�LPSXQHV��&XULRVDPHQW��QR�Wp�
com a destinatari el Govern de Franco -al servei del qual 
operaven, al capdavall, aquells avions- ni l’Estat espanyol 
que avui n’encarna la continuïtat, sinó la República italiana, 
ja que els bombardejos van ser perpetrats per una divisió 
de l’Aviazione Legionaria Italiana, el cos d’elit de l’exèrcit 
de l’aire durant el règim feixista de Benito Mussolini, que 
GRQDYD�VXSRUW�DO�IXWXU�GLFWDGRU�HVSDQ\RO�

Altra Italia, una associació que aplega italians de tarannà 
progressista residents a Barcelona, porta anys buscant la 
manera de perseguir judicialment els autors de les ràtzies 
DqULHV�VREUH�OD�FDSLWDO�FDWDODQD��$UD�ID�XQ�DQ\�L�PLJ�YD�

LQWHUSRVDU�XQD�TXHUHOOD�HQ�HO�-XWMDW�G·,QVWUXFFLy�Q~PHUR����GH�
Barcelona, que la va arxivar argumentant “manca de precisió 
HQ�OD�GHQ~QFLDµ��MD�TXH�QR�FRQFUHWDYD�HOV�QRPV�GHOV����SLORWV�
que se sap que van participar en les operacions (com que 
Itàlia no havia declarat formalment la guerra, totes les seves 
FRPXQLFDFLRQV�PLOLWDUV�HV�IHLHQ�XWLOLW]DQW�QRPV�HQ�FODX��

3HUz�HO�JHQHU�SDVVDW�XQD�LQWHUORFXWzULD�GH�OD�VHFFLy�
desena de l’Audiència de Barcelona va ordenar reobrir el 
FDV�L�VHJXLU�LQYHVWLJDQW��FRP�D�PtQLP�ÀQV�D�FRPSURYDU�TXH�
totes les persones involucrades en els raids aeris estiguin 
HIHFWLYDPHQW�PRUWHV��3HU�SULPHU�FRS�XQD�LQVWjQFLD�GH�
la justícia espanyola es pronunciava a favor de depurar 
possibles delictes comesos en el marc de la guerra civil 
contemplant la legislació internacional en matèria de 
FULPV�GH�OHVD�KXPDQLWDW��6HJRQV�IRQWV�G·$OWUD�,WDOLD��OD�
resolució de l’Audiència ja ha tingut els primers efectes, 
perquè aquest mateix estiu la justícia italiana ha rebut 
XQD�FRPLVVLy�URJDWzULD�GHV�GH�%DUFHORQD�L�HO�0LQLVWHUL�
d’Afers Exteriors d’aquest país ja ha estat requerit perquè 
LQYHVWLJXL�L�LGHQWLÀTXL�HOV�QRPV�GHOV�LQWHJUDQWV�GH�O·HVTXDGUD�
UHVSRQVDEOH�GH�OHV�ERPEHV�VREUH�OD�FDSLWDO�GH�&DWDOXQ\D�

Una querella contra la impunitat

ARxIu mIlItAR DE l’AREOnàutICA ItAlIAnA
Bombardeig sobre Barcelona, 17 de març de 1938

E.l
'H�GDOW�D�EDL[��-RVHÀQD�3DULV��
Teresa Escudero i Eulàlia Vernet, 
testimonis en primera persona 
de la guerra civil i els bombardejos 
a Barcelona
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Armas contra los ciudadanos
tICA fOnt
directora de l’institut català 

internacional per la pau i membre del 

centre delàs d’estudis per la pau

voquemos imágenes de telenoti-
cias y documentales diversos que 
todos hemos visto en los últimos 

años. Por ejemplo, imágenes de los bom-
bardeos sobre ciudades de Siria por parte 
del ejército, rebeldes sirios disparando 
a miembros del ejército por las calles 
de las ciudades, lo mismo en Libia que 
en otros lugares; imágenes de tanques 
disparando, reprimiendo o amenazan-
do  las demandas de los ciudadanos que 
están hartos de gobiernos autárquicos, 
que reivindican disfrutar de los derechos 
humanos y participar en la construcción 
de nuevos gobiernos plurales y democrá-
ticos. Todas las imágenes que podamos 
evocar nos muestran que las luchas po-
líticas se llevan a cabo  teniendo como 
objetivo y campo de batalla a los ciuda-
danos, cada bando enfrentado ataca a la 
población que considera proclive a la otra 
parte y las infraestructuras vitales (vi-
viendas, potabilizadoras de agua, centra-
les eléctricas, hospitales, puentes, aero-
puertos, etc.) que se sitúan en territorio 
que consideran enemigo.

Para llevar a cabo estas batallas, para 
conseguir o mantener el poder político y 
económico, se requieren armas, se requie-
re capacidad de destrucción. Cuando uno 
de los bandos enfrentados es el gobierno 
del país, dado que ostenta el poder legí-
timo, puede adquirir armas legalmente; 
mientras que los grupos rebeldes tienen 
que comprar las armas en el mercado 
negro o recibirlas a través de gobiernos 
de países que respaldan su lucha, de ma-
nera que las armas se convierten en un 
instrumento de política exterior para los 
vendedores o los donantes.

España, exportadora de armas

España ocupa entre el octavo y el doce-
avo lugar en el ránquing mundial de ex-
portaciones de armas. En el año 2012 el 
gobierno autorizó exportaciones por valor 
GH�������PLOORQHV�GH�HXURV�\�ÀQDOPHQWH�
exportó armas por valor de 1.953 millones 
de euros (un 25% de las armas autoriza-
das), lo que nos lleva a pensar que en los 
próximos años se producirá un aumento 
espectacular de las exportaciones. El 8% 
de las armas españolas tienen como des-
tino los países con un Índice de Desarrollo 
Humano medio y bajo. Éstas son las ex-

portaciones más preocupantes, pues pu-
eden ser objeto de desvíos y uso indebido.

Las exportaciones españolas de ar-
mas están sometidas a la ley de secre-
WRV� RÀFLDOHV�� \� SRU� WDQWR� HO� JRELHUQR� QR�
informa del tipo de armas que autoriza 
a exportar. El que sean secretas las ex-
portaciones no implica que las mismas 
no estén sometidas a la ley. Según la ley, 

se denegarán las exportaciones a países 
VDQFLRQDGRV�� LQHVWDEOHV�� HQ� FRQÁLFWR� DU-
mado, que vulneren los derechos huma-
nos, que no condenen el terrorismo, que 
prioricen el gasto público en defensa por 
encima del gasto social (educación y sani-
dad) o que dichas exportaciones pongan 
en peligro la estabilidad regional o que 
agraven la situación interna del país. En 
la práctica, España exporta armas a Co-
lombia, Israel, Indonesia, India, Paquis-

tán, Egipto, Marruecos, Arabia Saudí, 
Bahréin, Emiratos, Qatar, Kuwait, Jor-
dania, Kazajstán, Sri Lanka o Ghana.

El 25 de julio el secretario general de 
la ONU Ban Ki-Moon, anunció que la 
guerra de Siria cuenta con 100.000 muer-
tos (eminentemente población civil) y al-
gunos millones de desplazados y refugia-
dos. Al mismo tiempo muestra su visión 
de que dicha guerra no tiene solución mi-
litar, que hay que resolverla por la vía po-
lítica. Que no haya solución militar es la 
posición adoptada y/o impulsada por di-
versos países y representa armar a todas 
ODV�SDUWHV�HQ�FRQÁLFWR��/RV�PLQLVWURV�GH�
exteriores de la UE acordaron levantar el 
embargo de armas (entró en vigor el 1 de 
agosto) a los rebeldes sirios, al Ejército 
de Liberación Siria, de manera que con-
trarreste la ayuda que Rusia, Irán, Corea 
del Norte o el grupo de Hizbollah prestan 
a las fuerzas gubernamentales de Al As-
sad. Por otra parte, los rebeldes sirios ya 
reciben ayuda y armas de Arabia Saudí y 
Qatar. Los países de la UE hasta ahora 
no eran partidarios de entregar armas 
a los rebeldes, aducían que las mismas 
podían ir a parar a actores radicales del 
yihadismo o, por razones jurídicas, no 
intervenir en una guerra civil interna 
apoyando a unos rebeldes que pretenden 

derrocar a un gobierno reconocido por 
Naciones Unidas. Pero como podemos 
observar, los intereses de política exte-
rior de los estados están por encima de 
los tratados internacionales, de las leyes 
internas, de la seguridad, de la paz o de 
salvar vidas humanas.

En Libia, al igual que en Siria, las 
fuerzas armadas actuaron de manera 
brutal contra la insurgencia que preten-
GtD� XQ� FDPELR� GH� JRELHUQR��*DGDÀ�KL]R�
bombardear con bombas de dispersión 
(que estaban prohibidas) las ciudades 
que daban apoyo a los rebeldes. Algunas 
GH�ODV�ERPEDV�TXH�XWLOL]y�*DGDÀ�HUDQ�GH�
fabricación española, de la empresa Ins-
talaza, que le fueron vendidas en 2008 
por valor de 4 millones de euros.

Por otra parte, Bahréin reprimió con 
la ayuda militar de Arabia Saudí a los 
ciudadanos que pedían libertad y demo-
cracia. A este país en el 2012 el gobierno 
español denegó una exportación de gafas 
de visión nocturna alegando la situación 
de tensión que vivía el país y la posibi-
lidad de que dicho material pudiera ser 
desviado. Sin embargo, ha autorizado en 
el mismo año la exportación de municio-
nes, bombas, cohetes y misiles por valor 
de 41 millones de euros. Es llamativo que 
el gobierno sea riguroso en la aplicación 
de la ley con exportaciones de escaso va-
lor y muy poco exigente ante operaciones 
de cuantía importante.

Para la industria militar las expor-
taciones de armas son un negocio como 
otro cualquiera del que esperan obtener 
EHQHÀFLRV� D� UHSDUWLU� HQWUH� ORV� DFFLRQLV-
tas. Para los gobiernos que autorizan las 
exportaciones, las armas son un instru-
mento de política internacional. Pero los 
ciudadanos debemos tener presente que 
dichas armas, cuando se utilicen, lo ha-
rán en contra nuestra. Mediante el terror 
de las armas intentarán acallar las rei-
vindicaciones ciudadanas.

Las armas son utilizadas para reprimir 
las demandas de la población. La manera 
de hacer acallar a los ciudadanos es gene-
rar miedo, y el miedo se genera provocan-
do muertes, matanzas, y destruyendo los 
entornos vitales de las ciudades, destru-
yendo centrales de producción eléctrica, 
potabilizadoras de agua, hospitales, es-
FXHODV��YLYLHQGDV��FDOOHV��SXHQWHV��LQWHUÀ-
riendo en el abastecimiento de alimentos 
R�PHGLFLQDV��HWF��(Q�GHÀQLWLYD��KDFLHQGR�
que la vida diaria de miles de personas en 
las ciudades sea muy precaria, en donde 
el reto principal sea sobrevivir.

E

OEn 2012 España exportó 
armas por valor de 1.953 
millones de euros, el 8% 
a países con un Índice de 
Desarrollo medio o bajo

pIlAR AymERICh
%HLUXW��������&HQWUH�GH�OD�FLXWDW���DQ\V�GHVSUpV�GHO�ÀQDO�GH�OD�JXHUUD

Quan el mal cau del cel
jORDI fOIx
activista per la pau

questa és una petita i inacaba-
da mirada, cronològica i signi-
ÀFDWLYD��GH�O·~V�GH�O·DYLDFLy�PL-

litar contra la població civil durant el 
segle XX, amb les ciutats com a objectiu 
militar.

Va ser l’exèrcit italià el primer en 
fer servir l’aviació, l’any 1911, utilit-
zant una aviació encara naixent per 
bombardejar territori de Líbia. L’argu-
ment utilitzat no ha canviat, va ser el 
mateix que s’ha anat repetint al llarg 
dels anys: minar, com una forma de 
terrorisme, la voluntat de la població 
per tal de forçar la rendició sense re-
parar en morts.

Ja en la Primera Guerra Mundial es 
YD�XWLOLW]DU�DYLDFLy�PLOLWDU�L�ÀQV�L�WRW�=H-
pelins, com va fer l’any 1915 l’exèrcit ale-
many sobre la ciutat de Londres.

Un fet poc conegut de bombardeig 
indiscriminat és el comès contra la po-
blació berber a la guerra del RIF (1921-

1927) per part de bombarders Goliath, de 
l’exèrcit espanyol, amb armes químiques 
comprades a Alemanya i Itàlia i tam-
bé fabricades a Espanya, incomplint el 
Tractat de Versalles que s’havia signat 
l’any 1919.

La nostra guerra civil va ser un camp 
de proves del que passaria a la Segona 
Guerra Mundial: Madrid, Gernika, Bar-
celona, València, Alacant, van patir el 
bombardeig sistemàtic principalment de 
l’aviació alemanya i italiana, aliada del 
feixisme espanyol.

Quan es parla de milers de víctimes 
civils assassinades pel militarisme es 
perd el sentit d’allò humà. De fet, a les 
dues guerres del Golf (1990 i 2003), els 
Balcans (1991) i l’Afganistan (2001), 
les informacions militars i els mateixos 
mitjans de comunicació dominants, per-
vertint el llenguatge, varen començar a 
parlar de “efectes col·laterals” com una 
forma de fer desaparèixer les víctimes 
quan, de fet, l’única sortida possible per-
què desapareguin les víctimes, és la de-
saparició dels exèrcits.

A
1939. L’aviació nazi alemanya 
(Luftwaffe) bombardeja la ciutat 
de Wielm (Polònia) amb la mort de 
1.200 civils.
1940-1941. La Luftwaffe bombarde-
ja diverses ciutats angleses, princi-
palment Londres, amb 43.000 vícti-
mes civils.
1941. Al mes d’abril, a la invasió de 
Iugoslàvia, la Luftwaffe bombardeja 
Belgrado amb la mort de 17.000 ci-
vils.
1943. L’aviació anglesa (RAF) i dels 
Estats Units (USAAF) bombardeja 
Hamburg amb 40.000 víctimes civils.
1944. S’inicia per part de l’exèrcit ale-
many el llançament sobre ciutats alia-
des de les “bombes volants” V-1 i V-2, 
precedents dels actuals míssils.
1945. El mes de febrer es bombar-

deja la ciutat alemanya de Dresde. 
Entre 25.000 i 30.000 morts civils.
1945. A l’agost s’obre l’era atòmica 
amb el llançament de dues bombes 
nuclears sobre les ciutats japone-
ses de Hiroshima i Nagasaki, amb 
80.000 i 40.000 víctimes aproxima-
dament, sense comptar les seqüeles 
de la radiació.
1961-1973. L’aviació nord-ameri-
cana bombardeja sistemàticament 
Vietnam amb Napalm, agent taron-
ja i d’altres productes químics, fabri-
cats principalment per Monsanto i 
Dow Chemical. Es desconeix el nú-
mero de víctimes, es calculen en mi-
lions (3.000.000) entre vietnamites, 
laosianes i cambotjanes i soldats del 
mateix exèrcit nord-americà com a 
resultat de l’exposició química.

Bombes i víctimes
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que podien durar dies. El fred hivern 
obligava a molts ciutadans a tallar ar-
bres dels parcs públics per poder escal-
far-se amb estufes. Això si no es dispo-
sava de recursos per comprar generadors 
d’electricitat alimentats per benzina de 
contraban, cinc vegades més cara que 
abans de la guerra, o estufes de petroli 
amb la mateixa problemàtica.

També hi havia problemes de salu-
britat. La manca de serveis públics feia 
que la brossa s’amuntegués a cada can-
tonada, provocant l’arribada d’un mos-

quit que transmetia la leshmaniosis. La 
manca d’higiene provocada per la falta 
d’aigua, sumada a la brutícia, planteja-
ven, doncs, un greu problema de salut 
pública, que afectava sobretot els nens, 
que vagaven pels carrers amb sandàlies 
tot i el rigor de l’hivern sirià.

'DYDQW�GH� OHV�GLÀFXOWDWV� LQKHUHQWV�D�
la vida en guerra, els alepins no van tri-
gar a organitzar-se mitjançant petits co-
mitès de barri, més o menys organitzats. 
Si abans fer la cua del pa era una activi-
tat de risc, ara els comitès organitzaven 
repartidors que passaven a entregar el 
pa casa per casa per evitar aglomeraci-
ons innecessàries, per exemple. També 
muntaven petites escoles clandestines a 
mesquites o cases particulars, perquè les 
escoles també eren objectiu dels bombar-
dejos. L’Islam passava a ser l’assignatu-
ra principal.

Al barri de Tariq al Bab, un grup de 
civils es va organitzar per canalitzar 
l’ajuda exterior, provinent majoritària-
ment de sirians expatriats, però també 
d’organitzacions internacionals que no 
DUULEDYHQ�ÀQV�D�$OHS�SHU� OD�SHULOORVLWDW�
que suposava. Un banc d’aliments que 
repartien per les cases del barri amb la 
freqüència que els era possible o un ser-
vei mèdic que oferia, per exemple, vacu-
nes contra la leshmaniosis, a raó de 400 
persones al dia, eren les principals líni-
es d’actuació. Les famílies dels màrtirs, 
cada cop més nombroses, eren prioritàri-
es a l’hora de rebre les ajudes.

Qui té les armes té el poder?

L’Ahmed i el Walid, amics d’infantesa a 
la seva cinquantena, es reunien tres cops 
per setmana a casa del segon. Eren l’em-
brió d’un grup d’organització ciutadana. 
Al seu barri, a tocar de la ciutat vella, 
havien posat en marxa un equip dividit 
segons les necessitats. Un grup mirava 
de resoldre els problemes de l’aigua, un 
altre els de l’electricitat, un altre mira-
va d’organitzar un grup de seguretat 
per evitar que el crim, sempre present i 
molts cops impune en temps de guerra, 
fes aparició al seu barri.

“Si es fan grups així a tots els barris 
i ens organitzem entre nosaltres, podem 
muntar un petit govern”, deia l’Ahmed. 
No ho tindrien fàcil, perquè els grups 
armats estaven creant institucions, so-
bretot de seguretat i judicials, que res-
SRQLHQ� D� OD� ÀORVRÀD� GH� FDGDVFXQ�� PpV�
o menys islamitzada. Així doncs, els 
rebels del grup Jabhat al Nusra, que 
aglutina els islamistes més radicals i 
que porten la batuta al camp de batalla, 
estaven implantant un sistema ultra-
conservador que no s’atenia a les idees 
de l’Ahmed, el Walid i molts altres ciu-
tadans, més seculars políticament, que 
participaven de l’esperit revolucionari 
que va portar el poble al carrer a dema-
nar la caiguda del règim.

“Si la gent vol el seu sistema estarà 
bé, però si intenten imposar les seves 
idees per la força ho haurem perdut tot”, 
deia l’Ahmed sense perdre el somriure 
ni l’esperança en un futur que encara 
està en joc.

Alep, una història inacabada
SERgI CAbEzA

a fa més d’un any que Alep són 
dues ciutats. En començar el 
mes sagrat del Ramadà de 2012, 

al juliol, l’oposició armada al règim de 
Baixar al Assad, en una gran ofensiva 
batejada per ells mateixos com “la mare 
de totes les batalles”, va agafar el control 
de l’est de la ciutat en pocs dies. Des de 
llavors, la vida dels habitants s’ha anat 
convertint en una lluita diària per la 
supervivència, mentre militarment cap 
dels bàndols enfrontats no ha aconseguit 
imposar-se.

La facilitat aparent de la ràpida incur-
sió rebel a l’est d’Alep, però, tenia una ex-
plicació: eren els barris més populars i no 
acollien, al contrari que l’altra banda, cap 
instal·lació militar. Eren barris de classe 
mitjana o baixa on no hi ha sucursals ban-
càries, hotels ni cinemes. Enmig de tot ple-
gat, la ciutat vella, una d’aquelles que en-
tra a les llistes de ciutats continuadament 
habitades més antigues del món, amb els 
seus carrers laberíntics, angostos mercats 
i velles mesquites. Un patrimoni de la hu-
manitat convertit en escenari de batalla, 
en zona de ningú, que ja ha perdut part 
dels seus tresors a causa de les bombes.

A l’octubre, pocs mesos després de 
l’inici de la batalla, la por encara reg-
nava entre els habitants de l’Alep rebel. 
La incertesa sobre els esdeveniments al 
front va fer que molts fugissin, conscients 
de l’aleatorietat de les bombes de morter 
que queien cada pocs minuts sobre qual-
sevol punt de la ciutat. El doctor Osman, 
pediatra, era el cap d’urgències de l’hos-
pital Dar el Xifà, que rebia constantment 
civils destrossats pels obusos que havien 
impactat en les seves cases o a les cues 
del pa, i rebels ferits per les bales que ar-
ribaven en taxis o a la zona de càrrega de 
petites furgonetes. La sala d’operacions 
era el vestíbul, ja que els pisos més alts 
presentaven impactes de bombes.

Radicalització

Amb l’arribada del 2013, la zona rebel 
de la ciutat havia canviat. La situació 

gairebé inamovible del front de batalla, 
que trencava de nord a sud, va fer que 
molts habitants tornessin a omplir els 
carrers, que pocs mesos enrere sem-
blaven fantasmagòrics. D’altra banda, 
molts alepins que havien fugit en un 
primer moment, van decidir tornar, ja 
que les condicions als camps de despla-
çats o a altres punts del país no eren 
gaire millors.

El doctor Osman ja no amputava 
membres a Dar el Xifà perquè un bom-
bardeig aeri del règim va destrossar l’edi-
ÀFL�DO�QRYHPEUH��DFDEDQW�DPE�OD�YLGD�GH�
més de 20 persones. Ara, el doctor havia 
habilitat un hospital ginecològic per con-
tinuar atenent víctimes de les bombes o 
els franctiradors. En qualsevol cas, l’Os-
man, ferm defensor de la revolució, esta-
va ressentit amb el transcurs dels esde-
veniments: “Els rebels van capturar set 

soldats del règim, ferits, i els van portar 
a un hospital. Allí els doctors els van exe-
cutar”, deia.

Les coses s’havien posat lletges amb 
el pas dels mesos. Els grups rebels, sen-
VH�XQD�RUJDQLW]DFLy�JOREDO�HÀFLHQW��IHLHQ�
la guerra pel seu bàndol, i exercien a la 
vegada d’autoritat davant dels civils. A 
més, en el transcurs dels mesos, l’aug-
ment de la llista de víctimes i la destruc-
ció, tendien a radicalitzar els opositors, 
a qui se sumaven cada cop més lluita-
dors estrangers associats a l’Islam més 
radical i conservador.

Hivern

Si la situació sota les bombes no era prou 
dura, l’arribada de l’hivern i el pas del 
temps feien més difícil la vida dels ciu-
tadans. L’electricitat arribava un parell 
d’hores, si arribava, i l’aigua patia talls 

J

O'DYDQW�OHV�GLÀFXOWDWV�
inherents a la guerra, els 
alepins no van trigar a 
organitzar-se mitjançant 
petits comitès de barri 

SERgI CAbEzA
Barri d’Alep destrossat pels bombardejos

S.C.
Nens jugant al costat de les escombraries
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Gaza, la vida sota el setge
gAl·lA lópEz

a primera vegada que es visita 
Gaza s’acaba amb la molt media-
titzada imatge del país en guerra 

que estem acostumats a veure a les notí-
cies. Sorprèn trobar-se amb una platja on 
poder gaudir amb tot de famílies al vol-
tant d’una impressionant posta de sol que 
impregna tota la franja d’una gran amal-
gama de colors càlids i acolorits creant 
una imatge de somni. A mesura que Gaza 
es va sumint en la foscor, a pocs quilòme-
tres, però, es divisa una altra ciutat que 
s’il·lumina, la israeliana Ashkelon.

A la carretera de la costa, que traves-
sa tota la ciutat de Gaza, contrasten els 
carros tirats per burros amb un munt 
G·KRWHOV�L�HGLÀFLV�PRGHUQV��TXH�HW�IDQ�DGR-
nar-te de la quantitat de poderosos que 
visiten Gaza per motius polítics i econò-
mics, no pas per turisme, òbviament. Tot 
just al davant d’alguns d’aquests luxosos 
hotels se situa el tercer camp de refugiats 
més poblat de la Franja de Gaza, Shati 
Camp, on viuen unes 82.000 persones de 
les 1,1 milions de refugiades de la franja, 
que ens recorden el trist passat i present 
d’un poble sense estat.

Cal passar un temps aquí per ado-
nar-te de com de profundes són les con-
seqüències del bloqueig. A Gaza hi ha di-
verses universitats, hotels, xiringuitos a 
OD�SODWMD��JLPQDVRV�L��ÀQV�L�WRW��XQ�]RROzJLF�
i un parc d’atraccions. Però a mesura que 
passa el temps pateixes els talls de llum 
diaris de vuit a dotze hores, la contamina-
ció de l’aire que sovint no et deixa respi-
rar com a resultat de la crema de la bros-
sa, per la falta d’espais i infraestructures 
on dipositar-les, a més de la contaminació 
provocada per milers de generadors que 
funcionen amb gasolina per tal de poder 
fer front a les llargues hores sense electri-
citat. Cada matí quan et rentes les dents, 
o prens una dutxa, l’aigua salada de l’ai-
xeta et recorda que ets a Gaza.

Sense un sistema de clavegueres la 
brutícia s’acumula als carrers i la conta-
minació de l’aigua del mar i dels aqüífers 
està arribant a nivells insostenibles. En 
aquests mateixos carrers sense asfaltar 
milers de nens i nenes fan volar pel cel 
els seus estels multicolors de paper (cal 
recordar que d’un total d’1,7 milions, el 
50% de la població és menor d’edat).

Les cafeteries es divideixen en dues sec-
cions: una per als homes i l’altra per a les 
famílies. Mentre uns i altres prenen cafè i 
fumen shisha tranquil·lament a les terras-
ses, a ningú no li sorprèn escoltar els avi-

ons israelians sobrevolant el cel de Gaza. A 
través dels sonic boom, provocats pels F16, 
malgrat que no es poden veure, els israeli-
ans recorden a diari la seva presència.

Les tropes sionistes tenen Gaza asset-
jada per terra, mar i aire. L’única porta 
amb l’exterior és la de Rafah confrontant 
amb Egipte, al sud de la franja. Al costat 
s’hi troben els famosos túnels, o les venes 
que porten l’oxigen a Gaza, per on entren 
béns bàsics així com aliments, medica-
ments, gasoil i materials de construcció. 
Les autoritats egípcies sovint destrossen 
els túnels i tanquen la frontera. Com a re-
sultat els preus de la gasolina, aliments 
i béns consumibles augmenten, afectant 
greument les economies familiars, ja de 
per si empobrides.

La joventut de Gaza

La majoria dels joves volen marxar a 
Occident per continuar els seus estudis i 

aconseguir una feina relacionada amb les 
seves especialitzacions; malauradament 
les pel·lícules i sèries made in Hollywood 
han estès una imatge irreal de gent rica 
i triomfadora.

Els joves viuen atrapats i sense pers-
pectives de futur. L’Ayman Qwaider, 
de 26 anys, i la Samehaa Elwan, de 25, 
formen part de la joventut activista i po-
lititzada de la franja de Gaza. Tots dos 
han pogut viatjar a Europa per continuar 
els seus estudis, i gràcies a això són uns 
dels pocs joves amb feina. La taxa d’atur 
a Gaza, però, és del 32%, tot i que aug-
menta considerablement entre la pobla-
FLy�MRYH��G·HQWUH����L����DQ\V��ÀQV�DO�����

La interiorització de la guerra és co-
muna entre els nens i joves, que han vis-
cut sempre sota l’amenaça de les bombes 
durant la Segona Intifada (2000-2005), 
la guerra civil (2006) i les dues guerres 
israelianes (2008 i 2012). La Sameeha 

confessa que “la primera vegada que vaig 
viatjar al Caire i vaig sentir un avió em 
tremolava tot el cos, no era capaç d’ima-
ginar que existien avions civils. Tots els 
DYLRQV�TXH�KDYLD�YLVW�ÀQV�DO�PRPHQW�HUHQ�
avions militars que ens bombardejaven.”

Un present sense futur

La falta d’espai en un dels llocs més po-
blats del planeta, concretament la cin-
quena àrea més poblada després de Hong 
Kong, contribueix a l’augment de la sen-
sació de tancament i asfíxia. L’Ayman re-
vela el temor a no poder contenir els seus 
impulsos: “La violència sistèmica diària 
a la qual estem sotmesos per la falta de 
llibertat, les bombes, els trets, la falta de 
feina i de perspectives d’un canvi en un 
futur proper, així com la falta d’espai on 
poder desfer-te de l’estrès acumulat, fruit 
de la frustració, fan que en qualsevol mo-
ment puguis explotar.” Tant la violència 

al carrer com la violència de gènere han 
augmentant en els darrers anys del blo-
TXHLJ�� FRQÀUPD� XQ� HVWXGL� GHO�Women’s 
Affairs Center de Gaza. 

Gaza depèn completament de l’ajuda 
internacional ja que Israel no permet el 
seu propi desenvolupament econòmic, 
prohibeix tota mena d’importacions i ex-
portacions, i així castiga col·lectivament 
tota la població, violant repetidament els 
Convenis de Ginebra, pedra angular del 
Dret Internacional Humanitari (CICR).

Any rere any, Gaza es converteix en 
un lloc cada vegada més conservador, on 
la majoria de dones porten hijab i vestits 
QHJUHV� ÀQV� DOV� WXUPHOOV� TXH� FRQWUDVWHQ�
DPE�OHV�IRWRJUDÀHV�GH�QRLHV�HQ�ELTXLQL�D�
les platges de Gaza durant els anys sei-

xanta. Però la Sameeha té una resposta 
contundent: “Estem fartes que es culpa-
bilitzi Hamàs, és un govern conservador i 
extremista, però és un producte que han 
fabricat els occidentals amb les seves po-
lítiques d’aïllament i abandonament dels 
palestins”. “Hamàs va guanyar les elecci-
ons del 2006 democràticament, però quan 
no van obtenir els resultats desitjats, el 
van aïllar i catalogar de terroristes. No 
queda clar si Hamàs governa o no, ja que 
mai no l’han deixat” afegeix l’Ayman.

Enguany sumen ja seixanta-cinc anys 
d’ocupació i neteja ètnica per part de l’Es-
tat sionista israelià. Seixanta-cinc anys, 
però, de resistència d’un poble que no es 
rendeix. Malgrat la desesperança, la vida 
continua, i una mostra d’això és la mul-
titud de casaments diaris que omplen els 
carrers de música i somriures. Si tot va bé, 
l’Ayman i la Sameeha esperen celebrar el 
seu casament al setembre, inshallah! 

L

gAl·lA lópEz
Restes d’un míssil israelià que va impactar en una de les avingudes més importants de Gaza durant els 
bombardejos de l’última guerra (novembre de 2012)

OA falta d’un sistema de 
clavegueram, la brutícia i 
contaminació del mar i dels 
aqüífers està arribant a 
nivells sinsostenibles

g.l.
Nens jugant amb estels al camp de refugiats de Shati (ciutat de Gaza) al 
costat de la platja. Shati vol dir platja en el dialecte àrab palestí

OLa falta d’espai en un dels 
llocs més poblats del planeta 
contribueix a l’augment de 
la sensació de tancament i 
asfíxia que pateix la població



CARRER129 setembre 2013 DOSSIER 20

“Benvinguts a l’infern” de Sarajevo
AnA AlbA

entrada en cotxe per l’ampla 
avinguda anomenada “dels 
franctiradors” ens va deixar 

muts. Només la llum de la lluna permetia 
YHXUH�OHV�ÀJXUHV�IDQWDVPDJzULTXHV�G·HGL-
ÀFLV�TXH�V·DJXDQWDYHQ�GH�SHX�GH�PLUDFOH��
foradats com un colador, envoltats dels 
HVTXHOHWV�G·DOWUHV�HGLÀFDFLRQV�GHVWUXwGHV�

/D�PDMRULD�GH� OHV�ÀQHVWUHV�GHOV�KDEL-
tatges eren forats tapats amb plàstics. En 
molt poques hi havia llum, no només per-
què era la 1 de la matinada sinó perquè la 
ciutat patia talls d’electricitat. Era l’agost 
de 1996. A Sarajevo feia vuit mesos que 
havien callat les bombes i encara hi regia 
el toc de queda a partir de les 11 de la nit.

La pau -o més aviat, la no guerra- ha-
via arribat el novembre de 1995, quan es 
van pactar a Dayton els acords que van 
SRVDU�À�DO�FRQÁLFWH�GH�%zVQLD��(QUHUH�TXH-
daven quatre anys de guerra, 1.425 dies 
de setge sobre la capital bosniana, més de 
100.000 morts -gairebé 12.000 a Sarajevo, 
dels quals 1.500 nens-, desenes de milers 
de ferits i milers de dones violades.

La ciutat es ressentia de les ferides, 
que solcarien la seva pell ja per sempre, 
marcades pels impactes dels obusos que 
els sarajevians anomenen “roses de Sa-
rajevo” pel dibuix que van deixar al ter-
ra. Però lluitava amb l’efervescència i 
l’entusiasme que dóna la superació de la 
guerra, per no deixar morir el sarajevski 
duh, l’ànima de Sarajevo, caracteritzada 
per la multiculturalitat, la tolerància, la 
creativitat i un sentit de l’humor que va 
produir els millors acudits en els pitjors 
temps. Les 470.000 bombes que van cau-
re sobre la capital bosniana no van acon-
seguir aniquilar aquest esperit.

Els veïns seguien amb talls de llum i 
aigua constants -menys que en la guer-
ra- i el gas no havia tornat a les llars, 
però podien sortir al carrer sense l’an-
goixa de no saber si un franctirador els 
impediria tornar.

L’abril de 1992 l’Exèrcit iugoslau, 
controlat pels serbis ultranacionalistes i 
les forces serbobosnianes van començar 
a martiritzar Sarajevo. La vida a la ciu-

tat era un infern. Ho deia clarament una 
pintada en una paret que va donar la vol-
WD�DO�PyQ�HQ�XQD�IRWRJUDÀD��´:HOFRPH�WR�
hell” (Benvinguts a l’infern).

Resistint al terror dia rere dia

El dia a dia era una lluita constant per 
sobreviure: els ciutadans s’amagaven de 
OHV�ERPEHV�DOV�VRWHUUDQLV�GHOV�HGLÀFLV�VL�
la sirena avisava abans, corrien per cre-
uar carrers sense ser descoberts per la 
mira dels franctiradors, intentaven om-
plir el màxim de bidons d’aigua als pocs 
punts on se’n podia trobar -com la fàbrica 
de la cervesa Sarajevsko Pivo-, solien fra-
cassar en l’intent de comprar algun dels 
poquíssims productes que es venien al 
mercat a preus astronòmics, collien her-
bes per improvisar una sopa o menjaven 
els dos tomàquets que havien plantat als 
testos del balcó.

Per tal de cuinar, els sarajevians van 
crear fogons i estufes amb olles i paelles. 
Per fer foc i escalfar-se en ple hivern amb 
WHPSHUDWXUHV�VRWD�]HUR�L�QHX�ÀQV�DOV�JH-
nolls, tallaven arbres o cremaven els seus 
OOLEUHV�´DPE�WRW�HO�GRORU�TXH�DL[z�VLJQLÀ-
cava”, deia l’Aida, arquitecta. “En la guer-
ra ens vam aprimar tots molt. A mi no 
m’importava no menjar, però havia d’ali-
PHQWDU�HOV�PHXV�ÀOOV��YD�VHU�XQ�SDWLPHQW�

constant”, explicava. Als nens de l’Aida, 
com a tots els de Sarajevo, els van robar 
quatre anys d’infantesa, van quedar mar-
cats per l’horror de la guerra. Moltes cri-
atures van patir terrors nocturns, estrès i 
altres problemes psicològics. Els nens van 
perdre mesos d’escola, tot i que ni els col-
legis ni les universitats van tancar mai 
del tot a la ciutat. “Jo caminava dos cops 
a la setmana 5 quilòmetres d’anada i 5 de 
tornada per anar a classe de guitarra al 
conservatori. Anava per rutes on sabíem 
que no hi havia franctiradors. De vegades 
no podia sortir perquè bombardejaven, 
però intentàvem fer una vida el més nor-

mal possible, demostrar-los als que ens 
volien matar que resistíem”, relatava la 
Maia, que el 1995 tenia 18 anys. La Maia 
es desplaçava a peu perquè el transport 
públic no funcionava. El tramvia va que-
dar paralitzat els primers dies de la guer-
ra i els autobusos poc després.

Els seus pares patien quan sortia al 
carrer. “Quan m’acomiadava de la Maia 
l’abraçava fort, no sabia si tornaria, però 
no deixar-la sortir hagués estat una baja-
nada, molta gent moria dins de casa, en 
els bombardejos”, deia el pare.

Els periodistes del diari Oslobodjenje, 
situat a l’avinguda dels franctiradors, es 

jugaven la vida per aconseguir treure el 
diari cada dia. Molts caminaven dues ho-
res per arribar a la redacció. Els reporters 
de la Televisió de Bòsnia se les empes-
caven amb generadors per retransmetre 
imatges al món des de la seva seu, que 
gràcies que era una mena de monstre de 
formigó va resistir. Des d’allà transmeti-
en també periodistes d’arreu del món que 
van “ajudar que la nostra ciutat no caigu-
és en mans dels feixistes”, comentava un 
periodista bosnià.

Els artistes tampoc van voler que els 
agressors els aturessin i es van esfor-
çar per mantenir oberts teatres com el 
Kamerni Teatar, on s’hi representaven 
obres i es feien concerts.

La majoria de comerços estaven tan-
cats, però obrien quan podien si tenien 
alguna mercaderia per oferir. Podies ta-
llar-te el cabell a casa del barber o por-
tar-li al sabater unes botes per arreglar. 
Gairebé tothom intentava fer un esforç 
per anar polit i arreglat malgrat la falta 
d’aigua i les condicions extremes i man-
tenir els ànims alts. Es vivia al límit i 
de forma intensa. Les parelles no van 

GHL[DU�GH�WHQLU�ÀOOV�QL�GH�VRPLDU�TXH�HO�
futur seria millor.

“La guerra va fer sortir el pitjor d’al-
gunes persones, però afortunadament, 
HQ�OD�PDMRULD�GHOV�FDVRV�YD�IHU�DÁRUDU�HO�
millor i la solidaritat entre la gent”, as-
segurava Jasmina. Tots els veïns, fossin 
musulmans, catòlics (croats), ortodoxes 
(serbis), jueus o d’altres comunitats, van 
ajudar-se mútuament. 

Els metges treballaven dies seguits 
sense dormir per atendre als hospitals les 
desenes de ferits que s’hi amuntegaven. 
Operaven per intentar salvar vides sen-
se electricitat i sense anestèsia. Si algú 
no tornava a casa, la família recorria els 
hospitals per comprovar si estava ferit o 
si el seu cos es trobava a una morgue on 
els morts no hi cabien. Moltes persones 
van perdre el contacte amb les seves fa-
mílies en altres localitats de Bòsnia per-
què la majoria de telèfons no funcionaven 
i les comunicacions amb l’exterior esta-
ven tallades. L’única via d’enllaç amb el 
PyQ�YDQ�VHU�HOV�UDGLRDÀFLRQDWV�

Disset anys després de la guerra, Sa-
rajevo està pràcticament reconstruïda al 
100% i queden pocs rastres de la destruc-
ció física. Però les cicatrius morals són 
profundes i inesborrables.

L’

fOtOS: RObERt mARnIkA
/HV�IRWRJUDÀHV�SHUWDQ\HQ�DO�OOLEUH�Zadar 1991. The war suddenly (“la 
guerra de sobte”), del fotoperiodista croata Robert Marnika

OLes 470.000 bombes que 
van caure sobre la capital 
de Bòsnia no van aconseguir 
aniquilar el satajevski duh, 
l’ànima de Sarajevo

OEls periodistes del diari 
Oslobodjenje, situat a 
l’avinguda dels franctiradors, 
es jugaven la vida per 
aconseguir treure’l cada dia 
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/D�ÁDPD�GHO�¶1R�D�OD�JXHUUD· 
continua encesa 10 anys després

gEmmA AguIlERA

eu anys després que Barcelona 
liderés el gran moviment social 
contra la intervenció imperialis-

ta dels EUA a l’Iraq i la complicitat del 
PP en aquest assumpte, la Plataforma 
Aturem la Guerra segueix en guàrdia 
per si els ciutadans han de tornar a sortir 
al carrer a recordar als governants que 
O·$'1�GH�OD�QRVWUD�VRFLHWDW�pV�SDFLÀVWD�

El 15 de febrer de 2003, Barcelona 
feia una demostració de força davant de 
tot el món aplegant 1.300.000 persones 
al carrer contra la intervenció militar 
nord-americana a l’Iraq. Aquell dia, deu 
milions de persones de 800 ciutats dels 
cinc continents havien secundat la cri-
da del Fòrum Social Mundial de Porto 
$OHJUH� D� XQD� UHYROWD� SDFLÀVWD� L� WUDQV-
versal que no coneixia interessos parti-
distes ni disputes sectorials. L’explosió 
col·lectiva de la Barcelona del ‘No a la 
guerra’ havia mobilitzat molts ciuta-
GDQV�TXH�ÀQV�DOHVKRUHV�PDL�QR�KDYLHQ�
sortit a expressar-se al carrer, però res 
no va ser casualitat. “Catalunya ja ha-
YLD�GHPRVWUDW�PROWD�VHQVLELOLWDW�SDFLÀV-
ta i antimilitarista contra l’OTAN, i a 
aquesta cultura de la pau s’hi van su-
mar les mentides dels Estats Units per 
MXVWLÀFDU� OD� LQYDVLy� L�HO�SDWLPHQW�GH� OD�
població civil iraquiana, i la implicació 
del govern espanyol enviant-hi soldats 
i destinant-hi grans quantitats de diner 

públic. Les mentides sobre el desastre 
del Prestige a Galícia van acabar de 
revoltar la població”, recorda la Pilar 
Massana, aleshores al capdavant de la 
Plataforma Aturem la Guerra.

Un símbol de la unitat

El ‘No a la guerra’ va ser molt més que 
un lema de capçalera de la manifestació. 
Es va convertir en símbol de la unitat 
d’acció d’escoles, associacions de veïns, 
sindicats, partits polítics d’esquerres, el 
moviment okupa, etc. “Dins d’aquell mo-
YLPHQW�SDFLÀVWD�KL�KDYLD�SHUVRQHV�SURFH-
dents de diferents àmbits, però la injus-
tícia de la guerra ens va unir a tots per 
sobre de diferències de pensament, mai 
abans Barcelona havia expressat tanta 
força com aquell 15 de febrer”, remarca 
Massana, que recorda com els carrers de 
la ciutat es van convertir durant dos me-
VRV�HQ�XQ�JUDQ�PXVHX�SDFLÀVWD��/HV�FDV-
solades veïnals, les acampades dels estu-
diants i els llençols blancs que penjaven 
dels balcons i les pancartes i adhesius 
casolans tenien més força que qualsevol 
consigna pactada.

De fet, la Plataforma Aturem la Guer-
ra considera que aquella protesta massi-
va va ser la primera demostració del ‘sí 
que es pot’ que ara proclama la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca per la da-
ció en pagament: “L’any 2004, el PSOE 
es va comprometre a retirar les tropes de 
O·,UDT�� L� TXDQ� =DSDWHUR� YD� VHU� QRPHQDW�
president, la mateixa tarda va anunciar 
la mesura. La mobilització ciutadana va 
canviar el guió que havia previst el po-
der”, rebla Pilar Massana. Amb la polí-
WLFD� PLOLWDU� GH� O·(VWDW� V·HVFHQLÀFDYD� XQ�
divorci clar entre governants i ciutadans, 
perquè els primers havien incomplert les 
seves obligacions democràtiques. ‘No en 
el nostre nom ni amb els nostres impos-

tos’ va ser un dels lemes de la Plataforma 
més repetits, “un dels moments de la nos-
tra història recent en què moltes perso-
nes no s’han vist representades pels seus 
governants. Exigíem que almenys no ens 
enganyessin escudant-se en les inexis-
tents armes de destrucció massiva i fes-
sin públic el motiu real de la invasió, el 
petroli”, recorda una altra activista de la 

Plataforma, la Roser Palol.
Aquella explosió de participació ciu-

tadana va ser “l’esclat de molta gent 
que potser estava adormida o no gosava 
fer sentir la seva veu”, diu Palol, però 
que “des d’aquell dia va adonar-se del 
poder real que tenim la gent en demo-
cràcia”. En aquest sentit, la Pilar Mas-
sana recorda que més enllà del 15F, hi 
va haver actes i protestes prou massives 
durant l’any següent, prova que el mo-
YLPHQW�SDFLÀVWD�KDYLD�HVGHYLQJXW�VzOLG��
“Penso que bona part de l’èxit va ser 
posar d’acord gent molt diversa amb un 
manifest de mínims, sense imposicions, 
i que després cadascú pogués afegir els 
matisos que considerés, perquè d’aques-
ta manera ningú no en quedava exclòs. 
A més, era una organització molt ober-
ta i transparent, que trencava la cotilla 
que sovint duen posada determinades 
organitzacions ”.

/D�ÁDPD�FRQWLQXD�HQFHVD�

La Plataforma Aturem la Guerra, que 
va arribar a tenir 250 entitats adherides 
s’ha mantingut activa durant els anys 
següents. “Vam pensar que seria conve-
nient mantenir el caliu perquè en qualse-
vol moment podríem reaccionar si calia. I 
així va ser el 2006 quan Israel va envair 
part del Líban. Vam omplir la Plaça de 
Sant Jaume un cop per setmana per pro-
testar, amb la complicitat de partits i en-
titats”, rememora la Pilar Massana, que 

reconeix que no sempre es pot trobar una 
SRVLFLy�GH�FRQVHQV�HQ�FRQÁLFWHV� LQWHUQD-
cionals. Ha estat el cas, per exemple, de 
Síria, “on hi ha molts matisos i la pròpia 
comunitat síria a Barcelona té opinions 
dividides”.

Avui la Plataforma segueix activa, 
amb un nucli de persones més reduït, 
però amatent al context polític interna-
cional. La crisi ha posat en primer pla 
altres urgències socials, com explica la 
Roser Palol: “Aquesta ciutat no és ni més 
QL�PHQ\V�SDFLÀVWD�TXH� ID�GHX�DQ\V�� HQ-
cara que, com és lògic, en el context de 
crisi brutal que estem patint la major 
part de gent que estava al capdavant de 
la Plataforma aleshores ara és en altres 
moviments de resposta social immediata 
al desmantellament dels serveis públics 
bàsics”. Ara bé, “aquesta ciutat mai no ha 
estat militarista ni ho serà, i per tant, la 
Plataforma segueix treballant en aques-
ta cultura de la pau”, rebla Palol.

De fet, qualsevol persona que vulgui 
implicar-s’hi pot participar en les assem-
blees (es poden informar al web www.
aturemlaguerra), i també hi ha altres 
grups i moviments a la ciutat que treba-
llen activament per una Barcelona paci-
ÀVWD�� FRP� HO� &HQWUH�'HOjV�� OD� )XQGDFLy�
per la Pau, Justícia i Pau i la Coordina-
dora d’ONG per la Pau. Fins i tot s’ha 
creat un grup, Pau i Treva, que treballa 
preparant una Catalunya independent 
no militaritzada.

La retirada de les tropes espanyoles 
de l’Iraq va ser una gran victòria del mo-
viment per la pau, però les anomenades 
missions humanitàries dels exèrcits en-
cobreixen la participació directament o 
indirectament en les guerres actuals. Un 
front prou més difícil de combatre que 
aquestes organitzacions hauran d’analit-
zar amb molta cura.

D

De l’Iraq 
a la banca

1R�HV�YD�DWXUDU�OD�JXHUUD��SHUz�HV�
va despertar una consciència nova 
HQ�OD�VRFLHWDW��/D�SURWHVWD�SDFtÀFD�
als carrers i la transversalitat en 
O·RUJDQLW]DFLy�pV�O·KHUqQFLD�TXH�
YD�GHL[DU�OD�3ODWDIRUPD�$WXUHP�
la Guerra als moviments socials 
que avui s’apunten èxits com la 
WUDPLWDFLy�GH�OD�,/3�VREUH�OD�GDFLy�
en pagament, i a la vegada, moltes 
persones que es van iniciar en la 
protesta social aleshores s’han 
vinculat a noves plataformes per 
fer front a l’abús de poder dels 
JRYHUQDQWV�L�GHOV�SRGHUV�HFRQzPLFV��
$EDQV�GHO�������%DUFHORQD�PDL�QR�
havia viscut una manifestació tan 
PDVVLYD��PpV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�
no va ser organitzada per partits 
polítics i que les xarxes socials 
HQFDUD�QR�H[LVWLHQ��(O�SzVLW�G·DTXHOOD�
experiència ha tornat a emergir 
en els nous moviments socials que 
lluiten contra el repartiment injust 
GHOV�HIHFWHV�GH�OD�FULVL�HFRQzPLFD�

kIm mAnRESA
El 15 de febrer de 2003 més d’1 milió de persones es van manifestar a 
Barcelona contra la intervenció espanyola a la guerra de l’Iraq

O/D�SURWHVWD�SDFtÀFD�DOV�
carrers i la transversalitat 
en l’organització és l’herència 
que va deixar la Plataforma 
als moviments socials

OCatalunya ja havia 
demostrat molta sensibilitat 
SDFLÀVWD�L�DQWLPLOLWDULVWD�
als anys vuitanta contra 
l’entrada a l’OTAN
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Síria, de la indignació a l’acció
jORDI ARmADAnS
director de la fundació per la pau 

el periódico, 4 de setembre de 2013

Per a qui escric aquest arti-
cle? Bàsicament per a la 
gent que, des de la indig-
nació per la situació que 

pateix el poble sirià, voldria que s’hi 
fes alguna cosa honesta i no interes-
sada. Diguem-ho: és una barbàrie. 
Baixar al-Assad va reaccionar a les 
SURWHVWHV�SDFtÀTXHV�GH� ID�GRV�DQ\V�
i mig amb la repressió habitual del 
règim que, amb el temps, va anar 
augmentant de brutalitat. L’oposi-
ció va obrir una via armada que va 
acabar guanyant massa protagonis-
me. I, amb el caos, va aparèixer el 
gihadisme. Resultat: 100.000 morts, 
2.000.000 de refugiats i 4.000.000 
de desplaçats.

Massa indecència. La del règim; 
la dels grups armats que infringei-
xen més dolor a la població; la dels 
països que, enlloc de cercar sortides, 
s’han dedicat a armar els seus; la de 
la comunitat internacional, passiva 
tot aquest temps, deixant podrir la 
situació. L’indecent cinisme exhibit 
pels estats: per sortir dels casos ha-
bituals i clamorosos de Rússia i els 
Estats Units, mirem la reunió cele-
brada recentment de la Lliga Àrab. 
L’Aràbia Saudita -una dictadura 
amb un llarg historial de vulneraci-
ons dels drets humans- va reclamar 
una acció militar “per aturar els 
crims del règim”. El representant 
del Govern egipci -sorgit d’un cop 
d’Estat que acaba de fer una ma-
tança- es va oposar a un atac mili-
tar que no comptés amb l’aval de les 
Nacions Unides, “perquè convé res-

pectar la llei internacional”.
Que l’abast de la barbàrie i els ni-

vells d’indignitat no ens aturin. Una 
intervenció militar no és una eina 
adequada per promoure els drets 
humans i la democràcia. Però, de 
fet, ha quedat clar que si hi hagués 
atac seria per donar un toc d’atenció 
al règim, no pas per enderrocar-lo. 
$L[t��SDFLÀVWHV�L�SDUWLGDULV�GH�OD�LQ-

gerència militar “humanitària” po-
drien compartir un objectiu: trobar 
VROXFLRQV�DO�FRQÁLFWH�TXH��DPE�DWDF�
o sense, caldrà abordar.

Com acaba de dir el prestigiós In-
ternational Crisis Group, la priori-
tat ha de ser “revitalitzar la recerca 
d’una solució política”. Cal aconse-
guir que potències i governs de la 
regió assumeixin la seva responsa-

bilitat i impulsin i reobrin els pro-
cessos negociadors. Unes negociaci-
ons on la societat civil que ha patit 
HO� FRQÁLFWH� �FRPXQLWDWV�� UHIXJLDWV��
dones, etcètera) hauria de tenir-hi 
veu i participació.

I anant al problema de fons. Des 
de Bòsnia, per no anar més lluny, 
sabem que si les coses no es fan bé 
poden acabar molt malament. I con-
tinuem sense fer-ho bé. Si realment 
OHV� GHPRFUjFLHV� YROHQ� SRVDU� À� DOV�

règims autoritaris, abans que bom-
bardejar-los tenen una fàcil solució 
al seu abast: deixar de donar-los su-
port i no fer els ulls grossos davant 
de les atrocitats que cometen quan 
la dictadura és “amiga”. És una 
demanda ètica, però també pràcti-
ca: si vols combatre una dictadura 
mentre n’alimentes una altra que 
et convé, la teva queixa perd tota la 
credibilitat.

Cal, també, enfortir els instru-
ments de garantia dels drets humans; 
ampliar els mecanismes de prevenció 
L�GH�UHVROXFLy�GH�FRQÁLFWHV�� LPSXOVDU�
canvis en el sistema de governabilitat 
mundial perquè aquesta sigui més 
democràtica i justa i, és clar, posar 
controls al comerç d’armes.

OEn dos anys i mig, el poble 
sirià ha viscut la barbàrie: 
100.000 morts, 2 milions 
de refugiats i 4 milions 
de desplaçats: cal trobar 
VROXFLRQV�DO�FRQÁLFWH�

SERgI CAbEzA
Cartell a la vella ciutat d’Alep on posa: “Prohibit passar, hi ha franctiradors”

Sobre los tambores de guerra en Siria
COnSEjO DE REDACCIón DE 
lA REvIStA mientras tanto

11 de septiembre de 2013

Aunque en estas últimas ho-
ras la ejecución del plan de 
“castigo” militar por parte 
de Estados Unidos y sus 

aliados contra el régimen sirio de 
Bachar al-Asad por su presunta uti-
lización de armas químicas el pasa-
do 21 de agosto a las afueras de Da-
masco parece haber entrado en un 
compás de espera, sin duda por la 
inesperada propuesta rusa (secun-
dada por Siria) de poner el arsenal 
químico de ese país bajo control in-
ternacional aprovechando el desliz 
cometido por John Kerry en su re-
ciente rueda de prensa en Londres, 
no queremos perder la oportunidad 
de exponer algunas consideraciones 
en las que todos los miembros del 
consejo de redacción de la revista 
coincidimos:

1) Uno de los aspectos que más 
llaman la atención es la casi uná-
nime aceptación por los gobiernos, 
la prensa y diversas organizacio-
nes de la tesis, harto dudosa, del 
uso de armas químicas por parte 
del gobierno de Al-Asad en la pro-
pia capital siria, Damasco. Las 
“pruebas irrefutables” aducidas 
por Kerry parecen consistir en 
una conversación “captada” entre 
mandos del ejército sirio, es decir, 
algo muy fácil de falsificar, como 
se falsearon las “armas de des-
trucción masiva” de Irak. Se sabe, 
en cambio, que los rebeldes finan-

ciados por los gobiernos saudí y 
catarí y apoyados por el turco han 
empleado armas químicas y prac-
ticado actos que sólo cabe califi-
car de salvajes y sanguinarios. El 
supuesto bombardeo de Damasco, 
¿a quién beneficia? Es obvio que 
a los propios rebeldes auspiciados 
por esta “extraña pareja” que con-
forman Estados Unidos y Europa 

por un lado, y las monarquías pe-
trolero-fundamentalistas del golfo 
Pérsico por otro.

2) No se trata sólo de que el 
gobierno de Estados Unidos haya 
destruido socialmente a Irak, de 
que Libia esté sumida en el caos 
y de que haya destruido también 
socialmente Afganistán: el hecho 
es que Siria es el principal aliado 
en Oriente Medio de Irán, un régi-
men político que está en el punto 
de mira de Washington, que llegó 
a proporcionar armas químicas a 
Sadam Husein para que las em-
pleara, como acabó haciendo, con-
tra los iraníes (y lo que le sobró 

contra los kurdos de Irak). Todo 
el norte de África, o casi todo, ha 
sido objeto de la intervención de los 
países occidentales. Países donde 
la gente vivía en paz, aunque bajo 
regímenes autoritarios, se han con-
vertido en lugares invivibles: Libia, 
Siria, Irak, Afganistán. Las “inter-
venciones humanitarias” causan 
las peores consecuencias sociales, 
y Estados Unidos se ha erigido ya 
en una potencia libre de ataduras 
PRUDOHV�SDUD�VX�EHQHÀFLR��6RQ�SR-
cas, aunque existen, las voces que 
en Estados Unidos se contraponen 
a esta deriva totalitaria; una parte 
del pueblo norteamericano empie-
za a ser tan cómplice de sus gobier-
nos como lo fue la mayoría de los 
alemanes bajo Hitler.

3) Como sucedió ya en los casos 
de Irak o Libia, hay que volver a 
insistir en que oponerse rotunda-
mente a la intervención militar 
de Estados Unidos y la coalición 
aliada que pretende formar no 
equivale a apoyar políticamente 
al régimen de Al-Asad, como el No 
a la guerra de otras ocasiones no 
implicó apoyar los regímenes de 

Sadam Husein o Muamar Gadafi. 
No cabe duda de que el sirio es un 
régimen claramente autoritario 
en el que la familia gobernante 
en los últimos cuarenta años ha 
utilizado todos los resortes a su 
alcance para perpetuarse en el 
poder e imponer su voluntad so-
bre una parte sustancial de la po-
blación, pero eso no justifica bajo 
ningún concepto dar carta blanca, 
ni política ni ideológica, a las fac-
ciones rebeldes que están luchan-
do contra dicho régimen, que es 
precisamente lo que están hacien-
do Estados Unidos y sus aliados. 
De nuevo, el No a la guerra que 
defendemos se fundamenta en la 
convicción de que toda interven-
ción militar occidental directa (la 
indirecta tenemos claros indicios 
de que se está produciendo des-
de hace muchos meses) no tendrá 
nada que ver con los supuestos 
fines de índole humanitaria que 
se están pregonando, sino con un 
movimiento más en la partida de 
ajedrez que se está desarrollando 
en un país, Siria, y en una zona, 
Oriente Medio, donde confluyen 
multitud de intereses geoestra-
tégicos que incluyen el acceso a 
unos recursos energéticos men-
guantes. En definitiva, tendrá 
que ver simple y llanamente con 
unos intereses de índole imperia-
lista, y no cabe duda de que puede 
acarrear la muerte de un número 
mayor de civiles inocentes que los 
causados por el suceso que se pre-
tende castigar.

ODespués de la intervención militar 
occidental en el norte de África, países 
donde la gente vivía en paz, aunque 
bajo regímenes autoritarios, se han 
convertido en lugares invivibles, como 
Libia, Irak o Afganistán

OLlama la atención la casi unánime 
aceptación por los gobiernos, la prensa 
y diversas organizaciones de la tesis, 
harto dudosa, del uso de armas químicas 
por parte del gobierno de Al-Asad en la 
propia capital siria, Damasco 
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AlíCiA tudElA

Quan ja fa quasi un any de la im-
plantació del reivindicat pla de 
mobilitat a la Sagrada Família la 
valoració no és igual per a totes les 
parts afectades. Fa anys que veïns 
i comerciants demanaven actuar 
davant la massiva presència d’au-
tocars turístics a la zona, que oca-
sionava problemes de circulació al 
EDUUL�� /·$MXQWDPHQW� YD� SRVDU� ÀO� D�
l’agulla i va dissenyar un pla per 
millorar la mobilitat i descongesti-
onar la zona del Temple que, tot i 
que ha suposat una millora, no ha 
pal·liat el problema: “La situació 
al voltant del temple ha millorat 

però les mesures proposades pel 
consistori han estat parcials, no 
han entrat en el fons del proble-
PDµ��DÀUPD�-XDQ�,W[DVR��UHVSRQVD-
ble d’Urbanisme, Mobilitat i Medi 
Ambient de l’Associació de Veïns 
de la Sagrada Família (SAFA).

Segons els veïns, el pla que va 
SRVDU� HQ� PDU[D� O·$MXQWDPHQW� YD�
ser un plantejament a curt termini 
L��WRW�L�UHFRQqL[HU�TXH�HO�SUREOHPD�
ara no és tan gros i que s’ha reduït 
substancialment la presència d’au-
tocars, s’ha traslladat de banda: 
´6L�DEDQV�KL�KDYLD�WUHV�ÀOHUHV�G·DX-
tobusos al carrer Sardenya, ara són 
D�OD�'LDJRQDOµ��DÀUPHQ��$�PpV��OHV�
cues al carrer per entrar a la basí-
lica continuen sent un problema i 
el trànsit entre la Diagonal, on pa-
ren els autobusos, i el temple es fa 
DPE� GLÀFXOWDWV�� ´(O� FDUUHU�0DULQD�
es col·lapsa mentre que el carrer 
6DUGHQ\D�HVWj� LQIUDXWLOLW]DWµ��DÀU-
PHQ�GHV�GH�6$)$��(Q�DTXHVW�VHQWLW��
DIHJHL[HQ�TXH�QR�HV�VHJUHJXHQ�HOV�
itineraris dels turistes ni s’ha habi-
litat la zona prevista a la Diagonal, 
més enllà de la plaça Pablo Neru-
da. 

L’Ajuntament ho dóna per bo
Per la seva banda, el consistori fa 
una valoració positiva del resultat 
GHO� SOD� GH� PRELOLWDW�� (Q� DTXHVW�
sentit, reordenar el trànsit i mini-
mitzar l’impacte turístic a la zona 
YD�VXSRVDU�PHVRV�G·REUHV��(V�YDQ�
HL[DPSODU�[DPIUDQV��YRUHUHV�L�SDV-
sos de vianants, per poder reorde-
nar els autocars turístics, facilitar 
el camí a peu dels visitants, a més 
d’instal·lar una senyalització es-

SHFtÀFD�GHOV�LWLQHUDULV��3HU�WRW�SOH-
gat, es van ampliar les voreres i els 
passos de vianants de la Diagonal, 
per tal que els turistes pugessin 
SXMDU�L�EDL[DU�GHOV�DXWRFDUV��7DP-
bé es van condicionar les voreres 
entre els carrers Marina i Sardenya 
i les del carrer Padilla, entre els 
carrers Aragó i avinguda Diagonal. 
Des del juny de l’any passat, no-

més poden accedir a la zona del 
temple, al carrer Marina, els auto-
cars escolars i amb persones amb 
mobilitat reduïda. Per poder fer-
ho, però, s’ha de reservar plaça 
de pàrquing i tenir entrada per 
visitar la basílica. La resta d’au-
tocars poden aparcar durant deu 
minuts a la plaça de la Hispanitat 
(8 places) i a la plaça Pablo Neru-
da amb avinguda Diagonal (6 pla-
ces). Després, tenen la possibilitat 
G·HVWDFLRQDU�GXUDQW�XQ�Pj[LP�GH�
dues hores en els espais previstos 
a l’avinguda Diagonal amb Consell 
de Cent (8 places), al carrer Sar-
denya amb Ali Bei (10 places) i a 
la plaça Monumental (4 places). 

De tota manera, si han de parar 
més de dues hores, poden fer-ho 
D� O·(VWDFLy� GHO� 1RUG� ��� SODFHV�� R�
Consell de Cent amb Cartagena 
(10 places).

Cues a la basílica
Una de les principals preocupaci-
ons dels veïns són les cues que es 
IRUPHQ�SHU�HQWUDU�D�OD�EDVtOLFD��(Q�
aquest sentit, segons l’associació 
de veïns, malgrat tot el que s’ha 
fet, aquest aspecte no ha millorat 
L�� SHU� DL[z�� SURSRVHQ� IHU� FRP� D�
l’Alhambra, on els visitants reser-
ven dia i hora: “Des de l’Ajunta-
PHQW��DO�7HPSOH�VH� OL�GHL[D�IHU�HO�
TXH�YRO��5HFDSWD����PLOLRQV�G·HXURV�

L�QR�SDJD�,%,��D�PpV�QR�KD�SRVDW�UHV�
en el pla de mobilitat i l’adequació 
de les voreres l’ha pagat l’Ajunta-
PHQWµ��DÀUPD� ,W[DVR��$�PpV��DIH-
JHL[�TXH�HO�SUREOHPD�GH�IRQV�pV�OD�
concepció del model turístic: “S’ha 
de desincentivar el parc temàtic i 
fer un plantejament més cultural 
GH�OD�YLVLWDµ��DÀUPD�

Per poder millorar els serrells 
que han quedat penjats i que con-
sideren que no funcionen del tot 
bé, des de l’associació de veïns es 
SURSRVD� TXH� HO� GHVHQFRW[DPHQW�
per a tothom sigui a la Diagonal 
entre Marina i Sardenya i accedir al 
7HPSOH� SHU� DTXHVW�PDWHL[� FDUUHU��
3HU� OD� VHYD� EDQGD�� O·HQFRW[DPHQW�
hauria de ser al carrer Marina, en-
tre Diagonal i Aragó, i a l’avinguda 
Diagonal entre Marina i Lepant.

També proposen una zona de 
SDFLÀFDFLy� GH� WUjQVLW� DO� YROWDQW�
de la basílica, millores en l’es-
pai urbà per facilitar els despla-
çaments a peu ja que, davant 
l’elevat número de persones que 
hi transita, es detecta una manca 
d’espai perquè la circulació sigui 
efectiva. També s’aposta per am-
pliar el nombre total de places 
d’aparcament per a autocars.

Sagrada Família, 
mobilitat millorable

Tot i que la mobilitat a l’entorn de la Sagrada 
Família ha millorat amb el pla de mobilitat, 
les cues al Temple continuen sent un problema

L’opinió de descongestionar els voltants del temple i canviar 
el model turístic no és unànime. Des de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de la Sagrada Família es va fer una enquesta en 
què el 63% dels participants estaven a favor que els autocars 
WXUtVWLFV�DUULEHVVLQ�ÀQV�DO�FRVWDW�GHO�WHPSOH��OD�IUDVH�WH[WXDO�
que es plantejava als enquestats era: “Sí, hem de facilitar al 
Pj[LP�HO�WXULVPH�D�%&1��GDYDQW�G·XQ������TXH�YD�YRWDU�HQ�
FRQWUD��´1R��HV�SRGHQ�WUREDU�VROXFLRQV�DOWHUQDWLYHVµ��

Sense unanimitat veïnal

Ó$O�7HPSOH�VH�OL�GHL[D�
fer el que vol, no paga 
O·,%,�QL�WDPSRF�KD�SDJDW�
res en l’adecuació de 
les voreres”, diu l’AV

O(OV�YHwQV�FRQVLGHUHQ�
que, tot i la millora, 
l’Ajuntament ha 
treballat a curt termini 
traslladant el problema

OL’associació va més 
enllà i qüestiona la 
concepció d’un model 
turístic que s’assembla 
a un ‘parc temàtic’

AnnA CARlotA
(OV�YHwQV�SURSRVHQ�XQD�]RQD�GH�SDFLÀFDFLy�GHO�WUjQVLW�DO�YROWDQW�GH�OD�6DJUDGD�)DPtOLD
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CRiStinA pAlomAR

Cada quan renovem el mòbil? 
4XDQWV� HQ� JXDUGHP� DO� FDODL["� 6D-
bem d’on surten els materials que 
s’utilitzen per construir-los i què 
en fan dels vells que descartem? 
Quins criteris seguim a l’hora de 
canviar de model? Totes aquestes 
són preguntes que rarament ens 
fem. Acostumats a consumir sen-
se pensar i sense assumir respon-
sabilitats, no som conscients del 
greu perjudici que la indústria del 
mòbil genera en el medi ambient i 
en la vida de milions de persones, 
començant pels habitants de la 
República Democràtica del Congo, 
l’antic Zaire.

6HJRQV�GDGHV�GH� OD�8QLy� ,QWHU-
nacional de Telecomunicacions, un 
organisme que depèn de l’ONU, 
actualment al món hi ha més de 
sis mil milions de telèfons mòbils. 
A principis de l’any 2000 només un 
12% d’habitants del planeta en te-
nia un, tretze anys després el per-

FHQWDWJH�V·KD�GLVSDUDW�ÀQV�DO������
(Q� HO� FDV� GH� O·(VWDW� HVSDQ\RO�� OD�
[LIUD� DFWXDO� pV� G·XQHV� �����������
línies de mòbils per a poc més de 
47 milions d’habitants i només un 
HVFjV����HV�UHFLFOD�

D’acord amb aquestes dades, 
resulta que hi ha més mòbils que 
habitants, però no és un error: la 
FUHL[HQW�GHPDQGD�GH�WHOqIRQV�FHO�
lulars, on la mitjana de substitució 
no supera els cinc anys, fa que per 
ignorància o per un absurd afany 
col·leccionista acabem dipositant 
les terminals més velles en un ca-
ODL[��WDQW�VL�HQFDUD�IXQFLRQHQ�FRP�
si no, ignorant el perill que com-
porta per a la nostra salut tenir 
a casa components tan contami-
nants com l’arsènic, el beril·li, el 
zinc, el níquel, el cadmi, la cassi-
terita i el coltan. Per fer-nos una 
idea de la dimensió del risc que 
correm en no portar-los a un punt 
verd de reciclatge, el cadmi que 
conté una bateria de mòbil pot 
FRQWDPLQDU� ÀQV� D� �������� OLWUHV�
d’aigua, quantitat que equival a 
unes 2.600 banyeres.

0zELOV�WDFDWV�GH�VDQJ
Més d’un lector es deu pregun-
tar què tenen a veure els nostres 
mòbils vells, la campanya endega-
GD� SHU� OD� ]RzORJD� EULWjQLFD� -DQH�
Goodall i per l’associació de Veïns 
del Clot-Camp de l’Arpa per reci-
FODU�ORV� L� OHV� VHOYHV�FRQJROHVHV��(O�
QH[H�G·XQLy�pV�HO�FROWDQ��XQ�PDWH-
rial resultant de barrejar columbi-
ta i tantalita, sense el qual no es 
SRGHQ� IDEULFDU� HOV�PzELOV�� (O� ����
de la producció del coltan surt 
de l’Àfrica, concretament de les 
mines situades a l’est de la Repú-
blica Democràtica del Congo, i la 

VHYD�H[WUDFFLy�HVWj�FRQWURODGD�SHU�
O·H[qUFLW�FRQJROqV�L�SHU�OHV�JXHUUL-
lles ruandeses i ugandeses. Segons 
$PQLVWLD� ,QWHUQDFLRQDO�� HO� SUHXDW�
PLQHUDO��TXH�HV�FRWLW]D�ÀQV�DOV�����
dòlars per quilo- és el responsa-
ble d’una guerra que va començar 
l’any 1996 i que ha acabat amb la 
vida de cinc milions de persones, 

ha contaminat aqüífers i ha pro-
vocat una crisi humanitària sense 
precedents al centre d’Àfrica per 
l’allau de refugiats que han hagut 
GH�IXJLU�GHO�SDtV��$�WRW�DL[z��V·DIH-
JHL[HQ� HOV� PLOHUV� GH� FRQJROHVRV�

que treballen en condicions d’es-
clavatge a les mines, molts d’ells 
nens que no superen els deu anys; 
la destrucció de milers d’hectàrees 
de selva a la recerca de nous ja-
ciments il·legals i la mort de gran 
TXDQWLWDW�GH�[LPSDQ]pV�L�JRULOĊOHV��
molts dels quals acaben conver-
tint-se en l’única font d’aliment 
dels miners.

És en aquest escenari on la 
campanya Mobilitza’t per la selva, 
que en el cas del barri del Clot en-
cara no ha tingut gaire ressò, cobra 
VHQWLW��/D�LGHD��HQ�HO�FDV�GH�O·(VWDW�
HVSDQ\RO�� VRUJHL[� O·DQ\� ����� GH�
O·,QVWLWXW� -DQH� *RRGDOO� (VSDQ\D��
una associació sense ànim de lucre 
dedicada a la investigació, l’edu-
cació mediambiental, i el rescat i 
UHFXSHUDFLy� GH� [LPSDQ]pV�� /·HWz-
ORJD� -DQH� *RRGDOO�� ÀJXUD� TXH� YD�
inspirar la pel·lícula Goril·les en la 
boira, porta anys voltant pel món 
fent conferències per conscienciar 
sobre la necessitat de combatre 

la pobresa a l’Àfrica apostant per 
l’educació de la societat civil i pel 
desenvolupament sostenible de les 
comunitats africanes.

Goodall va rellançar la seva 
campanya el febrer passat, apro-
ÀWDQW� OD� FHOHEUDFLy� D� %DUFHORQD�
del Congrés Mundial de Telefonia 
mòbil. La naturalista va reclamar 
als organitzadors del Congrés, a 
les empreses de mòbils i també a 
l’Ajuntament barceloní una aposta 
més decidida pel reciclatge. Fins 
ara, aquesta campanya ha acon-
seguit recuperar 27.000 mòbils 
QRPpV� D� (VSDQ\D�� (O� VLVWHPD� SHU�
enviar-los és senzill i sense cap 
despesa perquè s’envia a cobra-
ment revertit. A més, té premi, ja 
que per cada tramesa de mòbils 
reciclats es participa en un sorteig 
per apadrinar durant un any un 
[LPSDQ]p�GHO�FHQWUH�-DQH�*RRGDOO��
Trobareu més informació a la seva 
pàgina web http://www.mobilit-
zatperlaselva.org/ca/

El Clot s’apunta 
al reciclatge de mòbils
L’associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa 
ha endegat una campanya de recollida de 
mòbils usats per reciclar. La idea s’inspira en 
la iniciativa que la naturalista Jane Goodall 
va presentar a Barcelona coincidint amb el 
congrés de telefonia mòbil per frenar la guerra i 
la destrucció del medi ambient africà

ARxiu
Els telèfons mòbils tenen components contaminants com l’arsènic, el beril·li, el zinc o el coltan

Els mòbils antics poden tenir una segona vida 
si els reciclem. Fins i tot, en podem treure 
alguns calerons si els models descartats són 
de gama alta i estan en bones condicions.

Les dues vies més habituals per reciclar 
són portar-los als punts verds del barri o 
GHL[DU�ORV�D�OHV�ERWLJXHV�GH�WHOHIRQLD�PzELO��
7DQPDWHL[��SRFV�FRQHL[HQ�XQD�WHUFHUD�YLD��
KL�KD�XQ�PXQW�G·21*�L�G·HPSUHVHV�TXH�HV�
dediquen a recollir-los gratis i en alguns 
FDVRV�RIHUHL[HQ�XQD�SHWLWD�JUDWLÀFDFLy��(Q�HO�
cas de les empreses que operen a Espanya, 
les més conegudes són Zonzoo, Movildinero, 
TopDollarMobile, Eurekamovil i 123movil.

Si el mòbil està fet malbé, empreses 
especialitzades s’encarreguen de reciclar el 
seus components -alumini, coure, or, plata- 
SHU�DSURÀWDU�ORV�HQ�OD�FRQVWUXFFLy�G·DOWUHV�

aparells elèctrics. Segons un estudi de 
1RNLD��OD�UHFXSHUDFLy�SRW�DUULEDU�ÀQV�DO������
7DQPDWHL[��VL�O·DSDUHOO�HQFDUD�IXQFLRQD��HO�
nostre mòbil viatjarà milers de quilòmetres 
ÀQV�D�O·IULFD�R�O·VLD��RQ�VHUj�UHSDUDW�SHU�
PDQV�H[SHUWHV�L�FRPHUFLDOLW]DW�GH�QRX��(OV�
SDwVRV�DVLjWLFV�SUHIHUHL[HQ�FRPSUDU�PzELOV�
per reparar, mentre que en el continent africà 
HOV�PzELOV�PpV�EXVFDWV�VyQ�HOV�GH�JDPD�EDL[D�
que funcionen bé pel seu preu més assequible. 
6HJRQV�&RUSRUDWH�0RELOH�5HFL\FOLQJ��
l’empresa britànica que col·labora amb la 
FDPSDQ\D�GH�O·,QVWLWXW�-DQH�*RRGDP�L�DPE�
DOWUHV�21*��6XGjIULFD�pV�HO�SULQFLSDO�SRUW�
d’entrada dels mòbils vells al continent africà. 
,UzQLFDPHQW��XQ�FRS�HVSDWOODWV�GHÀQLWLYDPHQW�
acabaran en un abocador il·legal contaminant 
de nou la terra africana.

Una segona vida 
per als mòbils usats

O(O�FROWDQ�pV�OD�FDXVD�
d’una guerra que va 
començar l’any 1996 i 
ha acabat amb la vida 
GH���PLOLRQV�GH�SHUVRQHV
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/·HSLVRGL� GH� OHV� H[SURSLDFLRQV� GH�
les cases i les barraques que va te-
nir lloc el 1970 a Can Tunis, barri 
que es trobava ubicat entre Mont-
juïc i la desembocadura del Llo-
bregat, hagués caigut en l’oblit si 
QR� IRV�SHU�YHwQV�FRP�-XOLR�%DxRV��
jubilat i actual tresorer de la Fun-
dació Paco Candel, que porta el 
nom del periodista nascut a la bar-
ULDGD�L�DPLF�tQWLP�GH�%DxRV��(Q�HOV�
mesos convulsos en què van durar 
OHV�SURWHVWHV�YHwQDOV��%DxRV��D�PpV�
de formar part del nucli dur dels 
activistes, va recopilar documents, 
cartes, actes de les reunions i arti-
cles periodístics que ha recollit en 
un dossier, una còpia del qual es 
pot consultar a la Favb.

Aquest dirigent veïnal conser-
va un bon record d’aquells mesos 
d’activitat frenètica: “Va ser un 
H[HPSOH� GH� FRP� D� WUDYpV� GH� OD�
OOXLWD� SDFtÀFD� HV� SRW� DFRQVHJXLU�
guanyar”. Perquè amb les obres 
d’ampliació del Port de Barcelona, 
“abandonar Can Tunis era inevita-
ble, però almenys els veïns vam 
GHL[DU�HO�EDUUL�DPE�HO�WULSOH�G·LQ-
demnització del que ens oferien 
GHV�G·XQ�SULQFLSLµ��UHFRUGD�%DxRV�

Cases baretes i barraques
Can Tunis estava format per ca-
ses de pescadors i barraques que 
V·KDYLHQ� FRQVWUXwW� DUUDQ� G·H[SUR-
piacions anteriors i de l’arribada 
GH�OD�PLJUDFLy�GXUDQW�HOV�DQ\V�����
%DxRV�UHFRUGD�TXH�´OD�PDMRULD�GH�
llars eren blanques, hi havia cases 
amb dues plantes, alguna antiga 
PDVLD� L�EDUUDTXHV�TXH��ÀQV� L� WRW��
tenien hort”. 

(O�������&DQ�7XQLV��TXH�ÀQV�OOD-
vors havia pertangut al Consorci de 
la Zona Franca, va passar a depen-
GUH�D�OD�-XQWD�GHO�3RUW�GH�%DUFHOR-
QD��(O���GH�MXOLRO�GH�������OD�-XQWD�
d’Obres del Port de Barcelona va 
SXEOLFDU� DO� %2(� HO� OOLVWDW� GH� PpV�
de 200 famílies de Can Tunis que 
HUHQ� H[SURSLDGHV� IRUoRVDPHQW� GH�
la zona amb caràcter d’urgència.

SATO, la constructora conces-
sionària, va proposar a cada cap 
GH� IDPtOLD� OD� EDL[D� TXDQWLWDW� GH�
������� SHVVHWHV� GH� FRPSHQVDFLy�
econòmica o bé la possibilitat de 
traslladar les famílies a uns pisos 
TXH� OD� PDWHL[D� HPSUHVD� HVWDYD�
construint lluny del barri, a Gavà, 
amb un lloguer elevat de 2.000 
pessetes al mes. A més, tan sols 
tenien dret a indemnització els 
titulars que tinguessin el llibre de 

família en regla, perquè a la resta, 
l’empresa només es comprometia 
a posar a la seva disposició un ca-
mió per traslladar els mobles. 

Dos dies després de l’anunci, 
els veïns es van reunir en el Cen-
tre Social de Casa Antúnez, local 
que els van facilitar els anomenats 
“capellans obrers” i que en enda-
vant es convertiria en punt de re-
unió. Per unanimitat, van rebutjar 
l’oferta i, els dies posteriors, van 
SUHVHQWDU����LQVWjQFLHV�HQ�FRQWUD��
(V�TXHL[DYHQ�TXH�HQ�HO�OOLVWDW�G·H[-
SURSLDWV�KL�ÀJXUDYHQ� IDPtOLHV�TXH�
feia temps que ja no hi vivien i, 
en canvi, en faltaven d’altres. A 
PpV��V·DÀUPDYD�TXH�HOV�KDELWDWJHV�

s’havien construït sense autoritza-
ció, cosa que les famílies podien 
rebatre proporcionant les factures 
dels lloguers que havien pagat al 
Consorci. 

(OV� DGYRFDWV� GHOV� DIHFWDWV� HOV�
van informar que per tirar a ter-
ra un habitatge s’havien de com-

plir certs requisits: hi havia de ser 
present un representant de l’ad-
ministració amb una autorització 
del Governador Civil, un pèrit, un 
alcalde o un regidor. Com que cada 
FRS�TXH�HV�YROLD�DL[HFDU�DFWD�´GLIt-
cilment hi eren totes les persones 
amb representació, ho aturàvem. 
9DP� DFRQVHJXLU� SDUDU�KR� ÀQV� D�
TXDWUH�YHJDGHVµ��UHFRUGD�%DxRV�

(OV� YHwQV� YDQ� FRPSWDU� DPE�
la complicitat de polítics i peri-

odistes. “Nosaltres defensàvem 
la nostra causa perquè estàvem 
convençuts que era una injustí-
cia, però amagàvem que en el fons 
érem uns antisistema”, rememo-
UD�%DxRV��3HU�DL[z��YDQ�FXLGDU� OHV�
formes i “hi havia un activista del 
PSUC, que a les reunions amb polí-
tics no hi participava mai”, recor-
GD�%DxRV�

(OV� YHwQV� YDQ� DFRQVHJXLU� TXH�
ÀQDOPHQW� DIHJLVVLQ� HQ� HO� OOLVWDW�

d’indemnitzats famílies que inici-
DOPHQW�OHV�KDYLHQ�H[FOzV��9D�VHU�HO�
cas d’una parella de 24 anys que 
WHQLD�GRV�ÀOOV�SHWLWV��SHUz�TXH�QR�
estava casada, cosa estranya en 
aquell temps, i, per tant, no es po-
dia acollir a la contraprestació. A 
DL[z�V·KL�YD�SRVDU�UHPHL�TXDQ�XQD�
tarda, el mossèn del Centre Social 
els va casar.

Després de cinc mesos de ne-
gociacions, l’empresa va propo-
sar als veïns una indemnització 
GH� �������� SHVVHWHV�� 7HQLQW� HQ�
compte que els pisos a Bellvitge i 
%DGDORQD�FRVWDYHQ�HQWUH���������L�
160.000 pessetes i que la construc-
tora havia triplicat l’oferta inicial 
incloent tots els afectats, van de-
cidir acceptar-la. 

Tot i que la història va acabar 
bé, els veïns van viure una odissea. 
/·DQXQFL�DO�%2(�GH�OHV�H[SURSLDFL-
ons va ser gairebé simultani amb 
OD�SUHVqQFLD�DO�OORF�GH�OHV�H[FDYD-
dores que removien el subsòl i es-
querdaven les cases.

Francesc Candel relatava en el 
diari Tele/eXpres�GHO����GH� MXOLRO�
del 1970, com els feien la vida im-
SRVVLEOH�� ´4XDQ� DFWXHQ� OHV� H[FD-
vadores i els camions carreguen, 
no es veu a un metre de distància. 
(V� WDQTXHQ� OHV� SRUWHV� L� ÀQHVWUHV��
PDOJUDW�TXH�W·DVÀ[LHV�GH�FDORU��MD�
TXH�OD�SROV�HV�ÀFD�ÀQV�L�WRW�DO�PHQ-
jar”. Quan els veïns van abando-
nar les cases el novembre d’aquell 
PDWHL[�DQ\��QR�HV�YD�WULJDU�HQ�GH-
PROLU�OHV�L�SRVDU�SXQW�ÀQDO�DO�EDUUL�
de Can Tunis tal com havia estat 
HQWqV�ÀQV�OODYRUV�

Can Tunis, memòria 
d’una lluita veïnal guanyada
L’activista veïnal Julio Baños ha entregat a 
l’arxiu documental de la FAVB una còpia d’un 
dossier -amb actes, cartes, articles periodístics 
L�IRWRJUDÀHV��TXH�GRFXPHQWD�OD�UHLYLQGLFDFLy�
SDFtÀFD�TXH�YD�WHQLU�OORF�GXUDQW�HO������D�
la barriada situada a l’antiga Zona Franca. 
(Q�DTXHOO�DQ\��PpV�GH�����IDPtOLHV�HVWDYHQ�
afectades per les expropiacions forçoses a 
causa de l’ampliació del Port de Barcelona. La 
comissió de veïns va moure cel i terra perquè els 
afectats poguessin marxar del barri amb una 
indemnització digna

OL’anunci de les 
H[SURSLDFLRQV�DO�
%2(�YD�VHU�VLPXOWDQL�
a l’entrada de les 
H[FDYDGRUHV�DO�EDUUL

AnC
Barriada de Can Tunis am el Port de fons, any 1974

&DQ�7XQLV��EDUUL�SUjFWLFDPHQW�
desaparegut després que el 
�����V·HQGHUURTXHVVLQ�OHV�
~OWLPHV�&DVHV�%DUDWHV��pV�
conegut pels seus últims anys 
en què es va convertir en un 
supermercat de la droga i 
OD�PDUJLQDFLy�GH�%DUFHORQD��
0DODXUDGDPHQW��SRF�HV�FRQHL[�
OD�VHYD�KLVWzULD�GH�ÀQDOV�GH�
VHJOH�;,;��SHU�H[HPSOH�TXDQ��
FRQFUHWDPHQW�HO�������V·KL�YD�
construir un hipòdrom on hi 
acudien el rei Alfons XIII i la 
UHLQD�0DULD�&ULVWLQD��GXUDQW�
OHV�VHYHV�HVWDGHV�D�%DUFHORQD��
2�Ep�TXH�DOV�DQ\V����HUD�
un paradís natural, tal com 
UHFRUGD�HO�YHt�-XOLR�%DxRV��
que jugava en els rierols 
entre els camps i la platja 
´G·DLJXD�FULVWDOÃOLQDµ��OORF�RQ�
els barcelonins es desplaçaven 
durant el cap de setmana amb 
tramvia.

La cara oculta de la barriada

Af-AhC
&XUVD�GH�FDYDOOV�D�O·KLSzGURP�GH�&DQ�7XQLV��PDLJ�GH�����
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/·LOOD� GHO� SDVVDWJH� 6DQWD� (XOjOLD��
formada pels carrers Pardo, Anto-
QL� &RVWD�� 5LHUD� G·+RUWD� L� (VFzFLD��
a Nou Barris, es va constituir el 21 
GH�PDUo�GH������TXDQ�(OLVD�&DUEy�
Ferrer, mare del pintor modernista 
Ramon Casas, va comprar l’illa sen-
FHUD� D� 0DULD� QJHOV� 3XLJ� (VSDxD��
que era la propietària de tots els 
terrenys de Can Garrigó. Quan el 
���GH�QRYHPEUH�GH������PRU�(OLVD�
Carbó, totes les seves propietats 
SDVVHQ�DOV�WUHV�ÀOOV��5DPRQ��0RQW-
VHUUDW�L�(OLVD�&DVDV�&DUEy��$Q\V�PpV�
WDUG��HO�������HV�FRQVWLWXHL[�HO�SDV-
satge, sense nom i particular, i que 
PpV�HQGDYDQW�HV� FRQHL[� FRP�SDV-
VDWJH� 6DQWD� (XOjOLD�� eV� HQ� DTXHVW�
PRPHQW��ÀQDOV�GHOV�DQ\V�����TXDQ�
V·DL[HTXHQ� OHV� SULPHUHV� FDVHV� D�
O·LOOD��DO�FDUUHU�(VFzFLD��D�OHV�TXDOV�
en seguiran més en diverses fases 
de construcció. La majoria de ca-
ses que hi ha avui en dia al passat-
ge són d’aquella època.

Mobilització al barri
Una bona part dels veïns són he-
reus de segones o terceres gene-
racions, i n’hi ha que sempre hi 
KDQ� YLVFXW��$OV� DQ\V� ��� L� ��� HUHQ�
llogaters i, posteriorment, van 
DQDU� FRPSUDQW� OHV� FDVHV�� (Q� -RU-
di Sánchez és un dels últims veïns 
que va arribar al passatge, on va 
anar a viure l’any 2000, i és se-
cretari de la nova Associació de 
9HwQV� GH� O·,OOD� GHO� 3DVVDWJH� 6DQ-
WD�(XOjOLD��TXH�HVWj�HQ�SURFpV�GH�
FRQVWLWXLU�VH��L�PHPEUH�GH�O·$U[LX�
Històric de Roquetes-Nou Bar-
ULV�� (OV� YHwQV� OOXLWHQ� SHU� WDO� TXH�
l’afectació que té el passatge des 
de 1976, amb l’aprovació del Pla 
General Metropolità (PGM), desa-
paregui i una de les vies és que si-
gui declarat patrimoni. Segons diu 
Sánchez, “hi ha diversos motius 
de per què casa nostra hauria de 
ser patrimoni. No tan sols per qui 
va ser Ramon Casas i el seu patri-
moni, no sols perquè són un con-
junt de cases de les més antigues 
del barri, sinó també per qui les 
FRQVWUXHL[�� L� TXH� YDLJ� GHVFREULU�
TXH�pV�-RVHS�0DULD�5RV� L�9LOD��XQ�
arquitecte molt reconegut i que té 
obres molt importants”.

Al barri hi ha dos passatges -Ar-
TXLWHFWH� 0LOOjV� L� (VSHUDQoD�� TXH�
van ser declarats patrimoni als 
anys 80 i que estaven igualment 
afectats pel PGM de 1976. “Fins 
i tot ja estaven afectats des dels 
DQ\V�����TXDQ�V·DSURYD�HO�&RQJUpV�

(XFDUtVWLF��+L�KD�XQ�SOD�G·HQGHUUR-
car les cases velles i construir uns 
EORFV� G·HGLÀFLV�� $PE� HO� 3*0� GH�
1976, aquests dos passatges con-
tinuen afectats, però també s’hi 
suma el nostre. Als anys 80 es va 
fer un estudi dels altres dos pas-
satges i van ser declarats com a 
SDWULPRQLµ��H[SOLFD�6iQFKH]�

Aquest pla preveu la construc-
FLy� GH� GRV� EORFV� G·HGLÀFLV� �XQ� D�
cada costat del passatge Santa 
(XOjOLD�� L�GHL[DU� OD�PDMRU�SDUW�GH�

l’illa com a zona verda. “Com 
pot ser que vagi una zona verda 
allà quan tenim a l’altre costat la 
plaça Garrigó i, a l’altre, el canò-
GURP"�,�D�O·LOOD�GHO�FRVWDW��GH�9qOLD�
DPE�3DUGR��KL�KD�XQ�HGLÀFL�TXH�KD�
cedit tot l’espai central com a jar-
dins de Vèlia. Per tant, tres de les 
illes que ens envolten ja són zona 
verda”, assegura Sánchez. Malgrat 
que l’Ajuntament no contempla 
fer res en aquest espai, els veïns 
tenen el neguit que en qualsevol 
PRPHQW� KDJLQ� GH� PDU[DU�� &RP�

DÀUPD�6iQFKH]��´VHPSUH�WHQLP�OD�
por que qualsevol dia ens poden 
YHQLU�D�IHU�IRUD��L�DL[z�SRW�SDVVDU��
Per tant, hem de lluitar perquè 
desaparegui l’afectació. Segons 
l’Ajuntament, des d’aquella afec-
tació de l’any 1976, mai no hi ha 
hagut la intenció de fer-hi res. Van 
col·locar l’afectació, però aquest 
projecte mai no s’ha arribat ni a 
SODQWHMDU�� 6L� DO�ÀQDO�HV� FRQVWUXtV��
als veïns més antics els van dir que 
en principi la idea era que aquests 
GRV� EORFV� G·HGLÀFLV� VHUYLULHQ� SHU�
reubicar els veïns”.

Una exposició i un llibre
(Q� -RUGL� 6iQFKH]� YD� FRPHQoDU�
el procés de recerca d’informa-
ció sobre el passatge el febrer 
de 2011 -i encara hi continua- i, 
amb tot el material que va anar 
recopilant, va decidir muntar una 
H[SRVLFLy�SHU�GRQDU�D�FRQqL[HU� OD�
KLVWzULD�GHO�SDVVDWJH�6DQWD�(XOjOLD�
al districte de Nou Barris. Sota el 
WtWRO�´(O�SDVVDWJH�6DQWD�(XOjOLD�L�HO�
pintor Ramon Casas”, la primera 
H[SRVLFLy�YD�WHQLU�OORF�HO����G·RF-
tubre de 2012, i coincidint amb la 
Festa Major de Torre Llobeta i Vi-
ODSLFLQD��DO�PDWHL[�SDVVDWJH�HO�GLD�
en què també es va descobrir una 
placa commemorativa en com-
plir-se el centenari que tots els 
terrenys van passar a ser propie-
tat del pintor Ramon Casas i de les 
VHYHV�JHUPDQHV�0RQWVHUUDW�L�(OLVD��

'HVSUpV� O·H[SRVLFLy� HV� YD� WUDVOOD-
dar a la Biblioteca de Vilapicina 
�QRYHPEUH�GH��������D�O·$U[LX�+LV-
tòric de Roquetes-Nou Barris (ge-
QHU�GH��������DO�&HQWUH�&tYLF�&DQ�
%DVWp� �PDLJ�GH�������� L�HVWj�SUH-
vist que s’instal·li també al Centre 
Cívic Torre Llobeta (setembre de 
������ L�D�&DQ�9HUGDJXHU� �RFWXEUH�
GH� ������� $� PpV� GH� O·H[SRVLFLy��
un altre pas és la constitució de 
O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�GH� O·,OOD� GHO�
3DVVDWJH�6DQWD�(XOjOLD��L�XQ�WHUFHU�

és la preparació d’un llibre que 
podria publicar-se el 2016 sobre el 
patrimoni de la família Casas.

Pel que fa a la constitució de 
l’associació de veïns, Sánchez 
apunta que “vam fer una acta 
constitucional, amb una assem-
blea inaugural, després que una 
sèrie de veïns presentessin la can-
didatura i van sortir escollides cinc 
persones: el president, vicepresi-
GHQW��VHFUHWDUL��MR�PDWHL[���WUHVR-
rer i un vocal. Segons em van dir, 
quan ho presentes al registre tens 
un número provisional i, al cap de 
tres o quatre mesos, ja tens el nú-
PHUR�GHÀQLWLX�G·DVVRFLDFLyµ�

(O�SDVVDWJH�6DQWD�(XOjOLD�pV�WHV-
timoni d’un temps i d’una història 
que encara remet al passat. Com 
GLX� -RUGL� 6iQFKH]�� ´VRP� FRP� XQ�
petit poble dins de Barcelona, la 
JUDQ�PDMRULD�GH�YHwQV�HV�FRQHL[HQ�
de tota la vida. És molt maco pas-
sar per aquest carrer perquè tot-
KRP�HV�FRQHL[�L��HQ�YHULWDW��pV�FRP�
un petit poblet”.

El passatge Santa 
Eulàlia, en perill 
El passatge Santa 
Eulàlia, situat al 
districte de Nou Barris, 
és un racó singular 
amb història que 
acull cases que es van 
FRQVWUXLU�DOV�DQ\V����
L����GHO�VHJOH�SDVVDW��
Però una afectació 
urbanística posa en 
ULVF�GHV�GH������OD�VHYD�
permanència

/D�PDMRULD�GH�FDVHWHV�GHO�SDVVDWJH�VyQ�GH�ÀQDOV�GHOV�DQ\V����L�
���GHO�VHJOH�SDVVDW��6yQ����FDVHV�GHO�PDWHL[�HVWLO��DPE�OD�IDoDQD�
idènticament igual de quan es varen construir, de tipus unifamiliar 
-en alguna hi viuen dues famílies en dos pisos-, amb teula a dues 
DLJ�HV��DPE�XQD�SRUWD�L�XQD�ÀQHVWUD�D�OD�SDUW�GH�EDL[��L�GXHV�
ÀQHVWUHV�D�OD�GH�GDOW��7RWHV�WHQHQ�XQ�SDWL�D�OD�SDUW�GHO�GDUUHUH�

Cases originàries 
dels anys 20 i 30

AnnA CARlotA
9LVWD�GH�OHV�FDVHV�GHO�SDVVDWJH�GH�6DQWD�(XOjOLD��D�1RX�%DUULV

OUna de les vies de 
la lluita veïnal és la 
demanda perquè el 
conjunt sigui declarat 
patrimoni de la ciutat

O(O�SOD�DFWXDO�SUHYHX�
la construcció de dos 
EORFV�G·HGLÀFLV�L�GHL[DU�
la major part de l’illa 
com a zona verda

poblEnou
La lluita dels desallotjats
Després del desallotjament de les 
naus el mes de juliol, el problema 
FRQWLQXD��'HOV�����DIHFWDWV�
només uns pocs han aconseguit el 
desitjat permís de residència. Les 
condicions són molt complicades. 
Més de la meitat viuen en pensions 
ÀQV�D�ÀQDOV�G·DTXHVW�PHV��L�OD�
resta, al carrer o en noves naus 
DEDQGRQDGHV��(OV�DIHFWDWV��UHFRO]DWV�
per la Plataforma Totes i Tots, 
l’assemblea solidària contra els 
desallotjaments i l’AV del Poblenou, 
convoquen una concentració a 
OD�SODoD�6DQW�-DXPH�SHU�DO����GH�
setembre a les 18 hores amb el 
lema: “Per a tots i totes, habitatge, 
feina, papers, dignitat!” 

RAvAl
La policia, contra els gais
Diverses entitats (entre elles 
el Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya) i veïns del Raval han 
GHQXQFLDW�HOV�0RVVRV�G·(VTXDGUD�
i la Guàrdia Urbana pels registres 
efectuats en diversos bars 
coincidint amb el Dia de l’Orgull 
Gai. Consideren que l’actuació 
policial va ser desproporcionada 
i plena d’amenaces i agressions. 
Tota una provocació. La Síndica de 
Greuges de Barcelona ha acceptat 
OHV�TXHL[HV�L�V·KD�FRPSURPqV�D�
investigar els fets.

foRt piEnC
Protestes a Castillejos
(OV�YHwQV�GHO�FDUUHU�&DVWLOOHMRV�
han presentat 200 al·legacions 
contra el “mur” que contempla 
el projecte d’urbanització en la 
seva cruïlla amb la Diagonal. Fa 
mesos que pengen les pancartes 
L�V·KDQ�SUHVHQWDW�����ÀUPHV�HQ�
contra d’aquesta intervenció. 
Curiosament, s’enderroca l’anell 
de Glòries per ser una barrera i 
se’n proposen unes altres a canvi.

ESquERRA dE l’EixAmplE
/·HGLÀFL�(VWHO��DEDQGRQDW
(O�FRQWURYHUWLW�FRQYHQL�TXH�YD�
ÀUPDU�O·DQWHULRU�$MXQWDPHQW�
d’Hereu amb Telefònica va 
SHUPHWUH�PRGLÀFDU�OD�TXDOLÀFDFLy�
GH�O·HGLÀFL�(VWHO��DQWLJD�VHX�GH�
l’empresa, per facilitar la seva 
sucosa venda per a la construcció 
habitatges d’alt estànding. 
L’immoble de l’avinguda Roma el 
va comprar el grup de capital risc 
Carlyle per 220 milions d’euros i 
Telefònica va traslladar la seva seu 
DO���#��(Q�HVFODWDU�OD�ERPEROOD�
immobiliària, l’empresa inversora 
HV�YD�HVIRQGUDU�L�O·HGLÀFL�HVWj�
abandonat des de 2007. Ara és 
notícia perquè comencen els assalts 
per robar el material que queda a 
GLQWUH�GH�O·HGLÀFL��/D�EUXWtFLD��OD�
GHL[DGHVD�L�XQ�HVSDL�EXLW�L�VHQVH�
funció social són el llegat que ha 
TXHGDW�SHU�D�O·(L[DPSOH�

vAll d’hEbRon
Inauguració d’un parc
Finalment s’ha inaugurat el parc 
de les Rieres d’Horta (abans 
GH�O·DYLQJXGD�GHO�¶(VWDWXW���XQ�
esdeveniment que ha estat possible 
gràcies al fet que les obres van 
començar en l’anterior mandat 
PXQLFLSDO��(O�SURMHFWH�KD�VXSRVDW�
més de quatre anys d’espera i una 
inversió que supera els 44 milions 
d’euros. Nombrosos veïns i veïnes 
van ser presents en la inauguració 
RÀFLDO��(OV�EDUULV�GH�O·HQWRUQ�YDORUHQ�
molt positivament el nou corredor 
verd. Al setembre s’hi celebraran 
els actes de la Festa Major. 

Breus
de barri
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mERitxEll m. pAuné

La presó Model porta un segle i 
gairebé una dècada al barri. Ocupa 
GXHV� LOOHV� GH� OD�1RYD� (VTXHUUD� GH�
O·(L[DPSOH�GHV�GH������� WRW� L�TXH�
VHULD�PpV�MXVW�GLU�TXH�O·(L[DPSOH�YD�
DQDU�FUHL[HQW��GHV�GH�%DOPHV�FDS�D�
O·RHVW��ÀQV�D�HQYROWDU�SHU�FRPSOHW�
la presó. Centenars de barcelo-
nins -el meu avi entre ells- es van 
instal·lar als carrers que envolten 
la presó després de la postguerra, 
atrets per la centralitat del barri, 
preus raonables i la promesa insti-
tucional i immobiliària que aquell 
centre penitenciari tenia els dies 
comptats i es convertiria aviat en 
uns esplèndids jardins.

La Model, però, va romandre 
DO�PDWHL[�OORF��DOWLYD�L�LQTXLHWDQW��
aliena als canvis de Règim i a les 
crisis. Cap placa ho recorda, però 
ha estat teló de fons de nombrosos 
episodis i personatges clau, tant 
GH�OD�KLVWzULD�RÀFLDO�GH�%DUFHORQD�
�-RUGL�3XMRO��OD�&DSXW[LQDGD��+XHU-
WDV�&ODYHULD������FRP�GH�O·H[WUDRÀ-
cial -el Vaquilla, l’heroïna, el re-
OOHX�GH�FODVVHV�EDL[HV������(Q�FDQYL��
de la vida dins la Model en sabem 
molt poca cosa: el que s’observa 
des de fora i el que n’han escrit al-
guns -pocs- presos il·lustres en sor-
tir-ne. És patrimoni arquitectònic 
però no la podem visitar. És una 
instal·lació pública però no resulta 
gens fàcil accedir-hi com a ciuta-
dà ni com a periodista, per raons 
òbvies de seguretat però també 
-sobretot, diria- per amagar les 
insalubres condicions en què acull 
els interns.

3RWVHU� SHU� DTXHVW� GHVFRQHL[H-
ment generalitzat, quan algú et 
visita a casa per primer cop es que-
da una bona estona palplantat al 
EDOFy��HPEDGDOLW��,�VDSV�TXH�GH�VH-
guida preguntarà: “Però els veus, 
els presos?”. És clar! Som veïns, 
d’una manera rara i antinatural, 
però ho som. Convivim. Des dels 
pisos els veiem cada matí i cada 
tarda matant les hores al pati o 
escombrant-lo, asseguts als bancs 
-agrupats per orígens/ètnia, quasi 
sempre-, fent cua a les cabines de 
telèfon, donant voltes a la palmera 
per poder estirar una mica les ca-
PHV����(OV�VHQWLP�FHOHEUDU�HOV�JROV�
del Barça i els de La Roja -escolten 
els partits per ràdio-, insultar-se 
de cel·la a cel·la o cantar cançons. 
,� VHQWLP�DO� IXQFLRQDUL�TXH�FULGD�D�
viva veu els que han d’anar al jut-
jat -és una presó de preventius, 
recalquem-ho-, fent-ne ressonar 
els noms i cognoms sense cap mira-
ment envers la protecció de dades 
o el dret a la pròpia imatge.

Potser els presos també es co-
QHL[HQ�HOV�EDOFRQV�L�VDEHQ�D�TXLQD�
hora rega els geranis l’avi del ter-
cer i que al cinquè hi ha una jove-
neta que pren el sol en topless. A 
l’octubre, per a la festa major de 
O·(VTXHUUD�GH�O·(L[DPSOH��OD�SUHVy�
acollirà tres o quatre actes de pe-

tit format, com a recordatori del 
nostre peculiar veïnatge.

També convivim amb les dones, 
ÀOOV��JHUPDQV�L�SDUHV�TXH�YpQHQ�GH�
YLVLWD�� ,� DPE� OD� [LFRWD� TXH� V·HP-
polaina per al primer vis a vis i 
que arriba un quart abans per ser 
la primera de la cua d’accés. Tots 
ells, per cert, han de fer la cua a 
OD�YRUHUD��DO�FDUUHU�(QWHQoD��PDO-
grat que l’entrada principal dis-
SRVD� G·XQ� SDWL� SRU[DW� RQ� SRGULHQ�

esperar molt més dignament. Les 
WHUUDVVHV�GHOV�EDUV�SURSHUV��FRP�(O�
Xamfrà o el mític Modelo -al costat 
del pedrisset on seia en vaga de 
IDP�-RVHS�0DULD� ;LULQDFV��� WDPEp�
acullen nombrosos visitants, que 
agafen forces abans d’entrar, do-
nen de berenar a les criatures o 
celebren una bona notícia judicial. 
/D�SUHVy�V·HVFROD�ÀQV� L� WRW�DOV� OD-
vabos, les portes dels quals reben 
apassionades dedicatòries i procla-
mes en argot taleguero.

(OV�IXQFLRQDULV�L�SROLFLHV�WDPEp�
FRQWULEXHL[HQ�D�OD�VDOXW�GHO�FRPHUo�
de la zona, quan surten a buscar 
un entrepà al bar, un plat prepa-

UDW�D�OD�[DUFXWHULD�R�IDQ�XQD�FRP-
pra ràpida al súper abans d’anar a 
casa. Quan la Generalitat traslladi 
la presó, que algun dia haurà de 
succeir, aquest univers es dissol-
GUj��7DPEp�� VXSRVR��KR� IDUj� O·H[-
tensa colònia de gavines que pobla 
la teulada de la presó i que omplen 
el vespre d’un fals aire costaner, 
en contrast amb l’olor de pollastre 
a la cassola i escudella que moltes 
tardes propaga la cuina del centre.

Les molèsties que causa la pre-
só han anat a menys amb els anys. 
-D�QR�URQGHQ�SHOV�SRUWDOV�GRQHV�HV-
pitregades com les que, als anys 80 
i 90, oferien vistes picants als seus 
marits i amants, que les correspo-
QLHQ�GHV�GH�OD�FHOĊOD�DPE�HO�PDWHL[�
HQWXVLDVPH�VH[XDO��7DPSRF�SORXHQ�
cap al pati paquets de substàncies 
a la carta des dels balcons i terrats, 
ni són freqüents les estrebades de 
FROODUHWV�L�ERVVHV�GDYDQW�PDWHL[�GH�
la presó per part d’algun infeliç 
que desitjava tornar-hi a entrar 
com abans millor. La sensació de 
seguretat és força alta. De fet, les 
voreres que envolten el Centre Pe-
nitenciari d’Homes de Barcelona 
-el seu nom actual- estan sempre 
desertes i només hi passeja la pa-
rella de Mossos que fa la ronda de 
vigilància. Les fugues sí que han 
sobreviscut -l’última aquest maig, 
però per als veïns suposen poca 
cosa més que un espectacle de 
furgones�DFFHOHUDGHV�L�O·HL[DP�HIt-
mer de càmeres de televisió.

3RWVHU� O·H[WHUQDOLWDW� PpV� JUHX�

és que la presó centrifuga diàri-
ament durs prejudicis racials. La 
sobrerepresentació d’immigrants i 
gitanos entre la població reclusa és 
molt visible i provoca una percep-
FLy�GLVWRUVLRQDGD�GH�OD�UHDOLWDW��(YL-
GHQWPHQW��QR�H[LVWHL[HQ�qWQLHV�PpV�
SURSHQVHV� D� OD� GHOLQT�qQFLD�� ([LV-
WHL[HQ�OD�PDUJLQDOLWDW��OD�GHVHVWUXF-
turació familiar i la drogoaddicció, 
SHU�H[HPSOH��TXH�V·DFDUQLVVHQ�DPE�
els més febles, siguin de la raça 

TXH�VLJXLQ��,�WDPEp�H[LVWHL[�GLQV�GHO�
nostre sistema judicial la diferència 
G·RSRUWXQLWDWV�L�ÀQV�L�WRW�GH�WUDFWH��
3HUz�WRW�DL[z�D�SULPHU�FRS�G·XOO�QR�
HV�YHX��(O�FRORU�GH�OD�SHOO��Vt�

0DVVLÀFDFLy�LQGLJQDQW
(O�PDO�HVWDW�GH�OD�0RGHO�HO�SDJXHQ��
sobretot, els de dins. Les instal-
lacions estan obsoletes i indigna-
PHQW� PDVVLÀFDGHV�� OD� FDSDFLWDW�
RÀFLDO� pV� GH� ������ LQWHUQV�� SHUz�
Q·DFXOO�JDLUHEp��������(Q�XQD�WUHQ-
tena de cel·les -‘modèliques’ en ser 
construïdes, per a individuals- s’hi 
KDQ�HQFDELW�ÀQV�D�VLV�SUHVRV��HQ�OOL-
teres i amb un espai vital d’un me-

WUH�TXDGUDW� L�PLJ�FDGDVF~��$L[t�KR�
ha denunciat el Comitè europeu de 
Prevenció de la Tortura (CPT), que 
ha visitat el penitenciari aquest de-
sembre. A més, dos mesos abans la 
*HQHUDOLWDW�YD�KDYHU�GH�UHFRQqL[HU�
OD�SUHVqQFLD�GH�[LQ[HV�L�UDWHV��DL[t�
FRP�HO�GHVSUHQLPHQW�G·XQD�SODQ[D�
metàl·lica en ple pati. La Model 
cau a trossos, literalment.

Costarà uns quants anys es-
borrar el regust amarg que haurà 
GHL[DW�OD�SUHVy�PpV�DQWLJD�GH�&D-
talunya. Però, com ha passat amb 
el barraquisme, la ciutat s’hi aca-
barà reconciliant i en reivindicarà 
la memòria. De fet l’AV ja ha in-
clòs un “espai memorial” dins del 
pla d’equipaments que va negociar 
amb l’Ajuntament i que ha quedat 
en suspens per la crisi. De la Model 
se’n recordaran anècdotes, mèrits 
i drames, com el disseny panòptic, 
el consell de guerra a Ferrer i Guàr-
dia, la biblioteca anarquista dels 
anys 20, la capella gitana d’Helios 
*yPH]��O·H[HFXFLy�GH�3XLJ�$QWLFK��
la mort del gàngster Vaccarizi a 
mans d’un franctirador, l’estada 
de presos de tota condició (des de 
3HUH�3RUWDEHOOD�ÀQV�D�-DYLHU�GH�OD�
Rosa) o els programes de reinser-
ció moderns, en què es fabriquen 
les bosses porta-carmanyola d’una 
coneguda marca. Potser algun dia 
donarà nom al barri o almenys a 
la parada de metro més propera, 
DYXL� LQVXOVDPHQW� DQRPHQDGD� (Q-
WHQoD��4XL�VDS�VL�HQ�HO�IXWXU��ÀQV�L�
tot, farà honor al seu nom.

Conviure amb la Model

És un cos estrany enmig de la trama urbana, un 
subjecte impossible de l’estima col·lectiva, però alhora 
una part indissociable de la identitat i el paisatge. El 
seu estat decrèpit ens irrita i avergonyeix, però quan 
sigui espai ciutadà i un pulmó verd donarà nom al barri

OCada matí els veïns 
sentim els noms dels 
presos que han d’anar 
al jutjat perdent el seu 
dret a la privacitat 

ODarrere de l’entrada hi 
KD�XQ�SDWL�SRU[DW�RQ�OHV�
visites podrien esperar 
amb més dignitat que a 
OD�YRUHUD�G·(QWHQoD

AnnA CARlotA
La presó Model vista des d’un pis de l’Eixample
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Seres invisibles pueblan Barcelona. Criaturas a las 
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes, 
chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales 
con sus sueños y sus esperanzas.  Invisibles.
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Al juzgado de lo Social
jESúS mARtínEz

Jubilados del Centre Social de 

Sants participan en la demanda 

para la revalorización de las pen-

siones. Esta podría ser una de las 

solicitudes de muestra:

Al Juzgado de lo Social
Carme Vives Ortiz, de 72 años (Bar-

celona, 1941), con los ojos enroje-

cidos por unas contenidas ganas de 

llorar, y con domicilio a efectos de 

QRWLÀFDFLyQ�HQ� OD�FDOOH�9LODGHFDQV�
del barrio de la Bordeta, en Bar-

celona.

Ante el Juzgado de lo Social 

comparece y como mejor en dere-

cho proceda, mediante el presente 

escrito, pasa a formular demanda 

ante esta Jurisdicción Social, para 

lo que dando cumplimiento a los 

requisitos generales de la demanda 

establecidos en la Ley 36/2011 Re-

guladora de la Jurisdicción Social, 

EXPONE
1. Modalidad Procesal

Se formula demanda mediante 

la modalidad procesal de las PRES-

TACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 

al amparo de los artículos 140 y 

siguientes de la Ley 36/2011 Re-

guladora de la Jurisdicción Social.

2. Pretensión

Se formula la presente deman-

da en solicitud del reconocimiento 

del derecho a la REVALORIZACIÓN 

DE LA PENSIÓN PERCIBIDA EN EL 

2012 según el Índice de Precios de 

Consumo real.

��� ,GHQWLÀFDFLyQ� GH� OD� SDUWH� GH-

mandada

Se interpone la presente de-

manda contra:

INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-

GURIDAD SOCIAL, con domicilio en 

la Avinguda de Sant Antoni Maria 

Claret, núm. 5-11, en Barcelona.

Funda la demanda en estos:

HECHOS
PRIMERO. Que desde los 14 años 

trabajaba, junto con su única her-

mana, Teresa, en la empresa enva-

sadora de productos de limpieza 

SIDOL, S. A., en la calle Pi, 7, en 

el barrio barcelonés de La Bor-

deta. Que, en 1965, se casó con 

Ubald Garcia, y tuvo que dejar su 

empleo, después de once años co-

tizados: “Llavors s’havia d’estar a 

casa i servir al marit”. Que el ma-

trimonio tuvo dos hijos, Ubald y 

Germà. Que su marido la dejó por 

otra, por lo cual se separó de él en 

1980; obtuvo el divorcio en 1988. 

“De sobte, em vaig veure amb una 

mà al davant i una altra al darrera, 

L� VHQVH�RÀFL�QL�EHQHÀFLµ��GHFODUD��
Que su exmarido, Ubald, era foto-

grabador en una imprenta y que, 

posteriormente, entró en el coro 

del Gran Teatre del Liceu, donde 

se acabó jubilando. Ubald se casó 

en dos ocasiones más.

SEGUNDO. Que cuando falleció 

su exmarido, ella reclamó la par-

te que como viuda le correspondía 

por haber convivido con él duran-

te 15 años. Que los abogados con 

los que consultó le quitaron toda 

esperanza, porque la legislación 

vigente dispone que no tiene de-

recho a una pensión digna. “La llei 

és injusta”, siente. Actualmente, 

Carme Vives cobra 404 euros del 

Seguro Obligatorio de Vejez e In-

validez.

TERCERO. Que por este mo-

tivo, por sólo disponer de unos 

cuatrocientos euros por mes, tuvo 

que “fer feines” en casas particu-

lares, como señora de la limpieza. 

En total, se saca poco más de cien 

euros de sueldo. “Netejo pisos, 

un dia faig la cuina, un altre dia 

els vidres, frego… Tinc unes cinc o 

sis cases, i em paguen, de mitja, 

uns deu euros l’hora. Però molta 

gent a la que anava ja s’ha mort, 

perquè eren persones grans. I els 

altres, amb la crisi econòmica, han 

hagut de dir-me que ja no cal que 

YDJLµ��VH�DÁLJH�
CUARTO. Que Carme Vives, de 

72 años, que no ha querido volver-

se a enamorar ni tiene pretensión 

de rehacer su vida sentimental con 

ningún otro hombre, se ha tenido 

que ir a vivir al piso de sus padres, 

ya fallecidos, en la calle Vilade-

cans, 18, donde ya reside su her-

mana, soltera y sin hijos, y cinco 

años mayor que ella. Que Teresa, 

la hermana, no ha vuelto a encon-

trar trabajo desde que cerró la fá-

brica SIDOL, S. A., en 1983.

QUINTO. Que, por si fuera 

SRFR�� HO� HGLÀFLR�� GH� FLQFR� SODQ-

tas, se encuentra en obras de 

remodelación de la fachada. La 

comunidad de vecinos aprobó una 

derrama inasumible para las dos 

hermanas: durante dos meses, dos 

pagos de 600 euros; durante seis 

meses, seis pagos de 250 euros, y 

durante nueve meses, nueve pagos 

de 100 euros. Y durante el verano, 

cada mes pagan 325 euros. Que 

para hacer frente a este gasto, las 

hermanas han tenido que pedir un 

préstamo de 4.000 euros en Caixa 

Penedès.

SEXTO. Que, además, Carme 

Vives, diabética, ha de ayudar 

económicamente a su hijo peque-

ño, que también sufre la enferme-

dad, motivo por el cual ha solicita-

do la invalidez.

SÉPTIMO. Que pese a la preca-

ULHGDG�PDQLÀHVWD�HQ� OD�TXH�VH�YH�
sumida, jamás ha pedido ayuda, 

ni a Cáritas Diocesana ni a nin-

guna otra organización social de 

EHQHÀFHQFLD��´-R� VHPSUH�GLF�TXH�
mentre em pugui valdre per mi 

mateixa, i pugui anar treballant, 

no demanaré mai res. Però el que 

jo dic: ‘Jo crec que el meu cos ti-

rarà cinc anys més, però arribarà 

un moment en què ja no podré fer 

feines… I llavors, què?”, se angus-

tia. “Amb l’edat que tinc, si no em 

coneixen, no m’agafaran enlloc. I 

diran: ‘On va aquesta dona a fer 

feines si ja no serveix per res?’”, 

VH�ÁDJHOD�� ´9HLJ�PDODPHQW� HO� IX-

tur, i em deprimeixo. Mai a la 

vida hagués pensat que acabaria 

d’aquesta manera. Abans anava 

cada mes a la perruqueria, era el 

meu capritx, i ara vaig cada quatre 

mesos, i el cabell me’l rento jo, a 

casa. A vegades, penso que no val 

la pena viure”, se apaga.

OCTAVO. Que Carme Vives, que 

malvive con poco más de cuatro-

cientos euros por mes, está obse-

sionada con la muerte: “Jo només 

vull que m’arribi per pagar-me 

l’enterrament”.

mARC jAviERRE

O“Se formula la presente 

demanda en solicitud 

del reconocimiento a 

la revalorización de la 

pensión percibida (...)”

O“Por si fuera poco, la 

comunidad de vecinos 

aprobó una derrama 

inasumible para las dos 

hermanas (...)”

O“Además, Carme Vives, 

diabética, ha de ayudar 

económicament a su 

hijo, que también sufre 

la enfermedad (...)”
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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
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
1RX�GH�6DQW�)UDQFHVF����
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
Av. 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
$UDJy�����HQWUHVzO���U�
dreta

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

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

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

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

racó de les corts
Trav de les Corts, 94, 
baixos
609 43 50 49

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
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
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 del Gos
Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

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

taxonera, la
F�GHO�%HVzV������+RWHO�
d’Entitats)
93 429 68 43

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-Vilapicina
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 novembre

És tira lApEdRA

JoRdi BonEt i MARtí

Va haver un temps en aquest país 

on homes i dones qualsevol van fer 

una revolució. Malauradament, 

presoners encara de la llosa de 

silenci i por amb què el franquisme 

i la vergonyant transició van 

segellar la nostra memòria, 

tendim a oblidar-ho. A aquest 

oblit, han contribuït a parts 

iguals, les diferents accepcions 

GH�OD�KLVWRULRJUDÀD�GRPLQDQW��OD�
conservadora, la nacionalista i la 

pretesament marxista, coincidents 

totes en infamar i criminalitzar el 

moviment llibertari, protagonista 

de les lluites socials que es van 

desenvolupar a Catalunya durant 

la primera meitat del segle XX.

La cadena de derrotes 

representada pels fets de maig 

de 1937, l’ensulsiada de 1939 i la 

ferotge repressió que els seguí, va 

transformar radicalment les formes 

de socialitat, els discursos i relats 

que van fer possible aquell curt estiu 

Aquell curt estiu de l’anarquia
Can Tunis, pòsit 
GH�OD�UHYROXFLy

Rastros de 
rostros en un 
prado rojo (y 
negro). Las 
casas baratas 
de Can Tunis en 
la revolución 
social de los años 
treinta

3HUH�/ySH]�
6iQFKH]

Editorial Virus

438 pàgines

22€

de l’anarquia. Els seus protagonistes, 

que no són altres que els nostres avis 

i àvies, en un determinat moment 

van decidir callar, apagar les seves 

veus, convertint la història d’aquest 

GHVDÀDPHQW�HQ�XQ�SHUOORQJDW�VLOHQFL�
El llibre d’en Pere López 

neix amb la voluntat de posar 

veus i noms per trencar aquest 

silenci, perseguint insistentment 

gravadora en mà els supervivents 

G·DTXHOOD�GHUURWD��HOV�VHXV�ÀOOV�L�
ÀOOHV�D�À�GH�FRPSUHQGUH�TXL�HUHQ��
on i com vivien i per què lluitaven. 

És així com a mesura que avança 

el llibre es va dibuixant un territori 

que té el seu epicentre a les cases 

barates de Can Tunis i que posa 

en qüestió molts dels mites que 

s’han construït sobre l’anarco-

VLQGLFDOLVPH��HOV�LQFRQWURODWV��HOV�
menjacapellans, els analfabets...

El llibre, partint del record dels 

seus protagonistes, ens ofereix les 

claus per comprendre no només 

la revolució de 1936, sinó el pòsit 

DFXPXODW�TXH�OD�YD�IHU�SRVVLEOH��

la importància dels barris com 

a espai de socialitat obrera, les 

formes d’autoeducació i organització 

popular, els múltiples abusos a 

què eren sotmesos i les formes de 

resistència que van enginyar-se per 

fer-los front.

La minuciosa recerca empresa 

per l’autor traspassa doncs 

O·KDELWXDO�KDJLRJUDÀD�DQDUTXLVWD�
FHQWUDGD�HQ�O·H[DOoDPHQW�GH�ÀJXUHV�
singulars (Durruti, Ascaso, Garcia 

Oliver...), per donar veu i rescatar 

de l’anonimat els homes i dones 

que conformaven aquest mar de foc 

subterrani que connecta les mines 

d’Almeria amb les milícies d’Aragó 

passant per les barriades populars 

barcelonines.

Ara bé, no ens trobem només 

davant d’una obra rigorosament 

documentada, sinó que l’autor 

ens ofereix un relat amè i 

PDJQtÀFDPHQW�EHQ�HVFULW��
abandonant conscientment el 

llast de la retòrica academicista 

a l’ús, per convidar-nos a seguir 

narrativament el seu camí de 

recerca obstinada per rescatar la 

memòria soterrada de les barriades 

obreres -les obreriades-.
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juntA fAvb
3 de setembre de 2013

Des dels temps ombrívols de la dic-

tadura, el moviment veïnal sempre 

ha celebrat l’11 de Setembre com 

una jornada de reivindicació de les 

llibertats nacionals de Catalunya. 

Enguany, però, enmig de la crisi 

econòmica, social i institucional 

que travessem, la Diada adquireix 

XQD� VLJQLÀFDFLy� HVSHFLDO�� /D� KLV-
tòrica manifestació del 2012 va 

palesar l’ascens de les aspiracions 

sobiranistes en el si de la societat 

catalana. Diversos factors, conju-

gant-se, hi han contribuït: la in-

fructuosa temptativa d’eixamplar 

l’autogovern mitjançant un nou 

Estatut, l’ofensiva centralitzadora 

de l’Estat espanyol... Però també 

un context d’atur, de profundes 

desigualtats i pèrdua de drets.

En aquest marc, la convocatòria 

d’una cadena humana, travessant 

el Principat des de la Catalunya 

1RUG�ÀQV�DO�3DtV�9DOHQFLj��RFXSDUj�
el lloc central de la Diada. Cente-

nars de milers de voluntaris inscrits 

n’auguren l’èxit. Molts companys i 

companyes de les nostres associaci-

ons hi treballen; molts més hi seran 

SUHVHQWV�� 7DQPDWHL[�� HO� FDUjFWHU�
més o menys inclusiu de la inicia-

tiva, inequívocament promoguda 

des de l’ANC amb la independència 

com a horitzó, ha suscitat debats i 

controvèrsies en el si de sindicats, 

entitats i moviments socials. És 

HO� FDV�GH� OD�)$9%��(O�QRVWUH�pV�XQ�
moviment plural, on conviuen dife-

UHQWV� VHQVLELOLWDWV� GHPRFUjWLTXHV��
des del mateix independentisme 

ÀQV� D� OHV� WUDGLFLRQV� IHGHUDOLVWHV� L�
republicanes, profundament arre-

lades en la cultura política de les 

FODVVHV� SRSXODUV�� /D� GHIHQVD� GHO�
dret a l’autodeterminació i, avui, 

l’exigència indefugible d’una con-

sulta ciutadana sobre el futur del 

país, constitueixen el denominador 

comú de totes aquestes opcions.

Doncs bé, justament des 

G·DTXHVWD�SOXUDOLWDW��OD�)$9%�FRQYLGD�
HO�YHwQDW�GH�%DUFHORQD�D�VRUWLU�PDV-
sivament al carrer l’11 de Setembre 

i a participar en els diferents actes 

reivindicatius de la Diada, enfortint 

el clam a favor de la consulta i fent 

palesa la presència de la Catalunya 

social, avui revoltada contra el ne-

oliberalisme i les retallades, que 

sempre ha estat una força motriu 

decisiva en la lluita per les llibertats. 

El moviment obrer i el veïnal, el 

FRQMXQW�G·HQWLWDWV�VRFLDOV�L�VROLGjULHV�
tenim una responsabilitat cabdal en 

el procés obert. Cal anar pas a pas, 

construint sòlides majories a través 

del debat obert i la participació ciu-

tadana; majories capaces de soste-

QLU� SURMHFWHV� GHPRFUjWLFV�� HYLWDQW�
situacions de bloqueig o frustració 

que poguessin fracturar la societat 

DO�YROWDQW�GH�FRQÁLFWHV�G·LGHQWLWDW��
En aquest sentit, la realització de 

la consulta representa a hores d’ara 

HO�JUDQ�UHSWH�XQLÀFDGRU�TXH�HQFDUD�
hem d’assolir.

0pV�HQOOj�GH�OD�'LDGD��pV�HO�PR-

GHO�GH�SDtV�HO�TXH�HVWj�HQ�MRF��3HU�D�
nosaltres, llibertats i justícia social 

són indestriables. Sigui quina sigui 

l’opció que triï el poble de Cata-

OXQ\D�� FDS� SURMHFWH� GHPRFUjWLF�
nacional no pot alçar-se sobre una 

societat atomitzada i aclaparada 

per la pobresa. Només la defensa 

dels drets laborals i socials, dels 

serveis públics, pot vertebrar la so-

cietat civil. Per això, més que mai, 

romandrem bel·ligerants contra les 

polítiques d’austeritat, les retalla-

des, les privatitzacions o la corrup-

ció de les institucions. Tant si vénen 

GLFWDGHV�GHV�GH�%UXVVHOĊOHV��VL�V·LP-

plementen des de Madrid... com si 

responen als interessos o la cobdí-

cia de les “nostres” elits. El futur 

en llibertat de Catalunya depèn 

de la cohesió de la seva majoria 

social, que ha de prevaldre front 

els dictats assoladors dels mercats 

ÀQDQFHUV�L�GHOV�VHXV�FRPLVVLRQLVWHV�
ORFDOV�� /·��� GH� 6HWHPEUH� UHLYLQGL-
FDUHP� DTXHVW� IXWXU�� /·HQGHPj�� KL�
treballarem des dels nostres barris.

El CoR RobAt

OCAtHERInA AZÓn

Teresa Picazo
3UHVLGHQWD�GH�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV 
L�9HwQHV�GHO�EDUUL�*zWLF

“La pressió turística 
i la privatització de 
l’espai públic han
fet gairebé 
impossible passejar 
pel barri Gòtic”puyAl

7HUHVD�3LFD]R�YD�QpL[HU�DO�EDUUL�*zWLF��(V�YD�DSXQWDU�D�O·DVVRFLDFLy�
de veïns als anys 70 (ens mostra els seu vell carnet amb el número 

478). Treballadora de la sanitat, la van cridar per col·laborar de 

nou a l’associació i es va incorporar a la junta l’any 2007 com a 

tresorera. Actualment n’és la presidenta.

Quin record tens del Gòtic dels anys 70?
Era molt diferent. Estava més brut però existia una intensa 

vida popular. Els carrers eren del veïnat i el comerç de proximi-
tat, que servia per fer barri, encara funcionava.

I ara?
Cal destacar la constant pèrdua de població. Des de l’any 2010 

hem perdut 1.149 residents. I aquest últim any, el ritme ha aug-
PHQWDW��3HU�FRQWUD��DXJPHQWD�OD�SREODFLy�´ÁRWDQWµ��TXH�Wp�DOWUHV�
prioritats.

Quines són les causes?
L’envelliment del veïnat. Els habitatges no estan adaptats a 

les seves necessitats. La major part de cases no té ascensor. Per 
als més grans, moure’s pel barri és ben difícil. Falten centres de 
dia i habitatges tutelats per a la gent gran.

Quina percepció del barri tenen els veïns que s’apropen a 
l’associació?
Les queixes fan referència a la pressió turística i a la privatit-

zació de l’espai públic.

En algunes zones en especial?
El mercat de la Boqueria, per exemple, ha expulsat els veïns 

del barri. Els carrers laterals estan envaïts de taules... de fet, la 
major part dels carrers del Gòtic estan ocupats per les terrasses. 
El simple fet de passejar s’ha tornat impossible.

I les zones verdes?
Com a exemple, la pràctica apropiació de l’hotel Petit Palace 

d’un jardí públic.

I el comerç?
Els petits comerços de proximitat han donat pas als comerços 

dedicats al turisme. Aquesta realitat ha suposat un fort encari-
ment del cost de la vida.

Què penseu del Pla d’Usos recentment aprovat per 
l’Ajuntament?
L’hem impugnat i no han respost a les nostres al·legacions. Els 

veïns i veïnes hem estat ignorats. El Pla s’ha aprovat d’esquenes 
al veïnat. Pagarem molt car, per exemple, les facilitats que dóna 
el projecte a l’obertura de més hotels i terrasses. La regidora es li-
mita a dir que assumeix els riscos d’aquests canvis de normativa.

I el tema del Port Vell?
L’associació forma part de la Plataforma veïnal per salvar el 

Port Vell, que agrupa una dotzena d’entitats del districte. Ens 
oposem a aquest pla especulatiu que amplia i privatitza el moll 
d’Espanya.

El barri nota també les retallades en serveis bàsics?
I tant, un exemple és el tancament de l’ambulatori del carrer 

Rull. Ara els veïns han de traslladar-se molt lluny, al Raval, per 
ser atesos.

Participeu en les reunions que convoca el Districte?
En cada barriada s’ha posat en funcionament un Consell de 

Barri que a la pràctica serveix de ben poc. A les entitats cada 
vegada els costa més ser presents en els òrgans de participació 
de l’Ajuntament.

Acabeu d’estrenar un nou local...
Finalment, ara fa tres mesos que estem al carrer Nou de 

Sant Francesc, al número 21. És un espai comunitari que com-
partim amb d’altres col·lectius. L’hem anomenat “La negreta 
GHO�*zWLFµ��HQ�KRQRU�D�-RVHSD�9LODUHW��OD�GRQD�TXH�YD�HQFDSoDODU�
al barri la revolta del pa el 1789. Celebrarem una festa d’inau-
guració en breu.

La Vall de Vidre

/D�SXEOLFDFLy�GH�O·$9�GH�0RQW�
G·2UVj�GH�9DOOYLGUHUD�WUHX�DO�
carrer el número 211, un especial 

amb motiu del seu 20è aniversari. 

Una mitjana de 10 exemplars l’any 

ens indica la regularitat d’aques-

ta revista veïnal. No es limita a 

presentar-nos una moderníssi-

ma portada. Ens anuncia l’inici 

d’una nova època amb una curosa 

maquetació i la incorporació de 

QRXV�FROĊODERUDGRUV��/D�UHYLVWD�HV�
distribueix amb 500 exemplars en 

paper i també s’envia per correu 

electrònic en pdf. Com diuen els 

seus responsables a l’editorial, 

van a pels 30 anys. Felicitats!

Tota la Sagrera

Arriba al número 150 una revista 

veïnal que s’ha presentat al llarg 

dels anys sota diverses capçaleres. 

/D�SULPHUD�YD�DSDUqL[HU�HO�QRYHP-

bre de 1973 com a Hoja Informa-

tiva. Han passat -es diu aviat!- 40 

DQ\V��$�O·LQWHULRU��-RDQ�*LURQpV�
explica la petita història de la 

SXEOLFDFLy��(Q�OHV�VHYHV�SjJLQHV�
diferents articles comenten el pro-

jecte del Pla Director del parc del 

Camí Comtal, informació sobre el 

rebut de l’aigua i una reproducció 

d’una carta remesa a la ministra 

de Foment exigint que es comple-

xin els terminis de construcció de 

l’estació de la Sagrera.

La calle de todos

/D�SXEOLFDFLy�´WRFD\Dµ�GH�Carrer 

dedica el número 99 a l’exposició 

realitzada amb motiu dels 40 anys 

de la Federación de Asociaciones 

GH�%DUULRV�GH�=DUDJR]D��'LIHUHQWV�
articles repassen la història d’unes 

associacions que porten quatre 

GqFDGHV�´KDFLHQGR�=DUDJR]Dµ��+L�
escriuen activistes veïnals de les 

diferents èpoques i els articles 

estan il·lustrats amb interessant 

PDWHULDO�JUjÀF�TXH�UHFRUGD�OD�PH-

mòria de les lluites dels barris. Als 

companys d’Aragó, una forta abra-

çada i l’enhorabona per la feina 

EHQ�IHWD��(O�FDUUHU�D�=DUDJR]D��FRP�
D�%DUFHORQD��KD�GH�VHU�GH�WRWKRP���

La Favb davant la Diada

Revistes
de barri
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Manifestació del’11 de setembre al passeig de Gràcia
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“Que den pisos vacíos 
a los que los necesitamos”

Chaudhry 
y Vanessa
Vecinos de Nou Barris

Luis CALDEiRo

entrevista

joAn LinuxbCn

fotografia

Majoria silenciosa
Van ser centenars de milers les persones de totes les edats 
i procedències que van participar el passat 11 de setembre 
en la cadena humana de la Via Catalana, i que en un 
recorregut de 400 kilòmetres van demanar per a Catalunya 
el “dret a decidir”. Molts dels participants reivindicaven 
la independència política d’Espanya i tots, el dret a 
opinar. No cal entrar en una guerra de xifres. El ministre 
de l’Interior i membre de l’Opus Dei Jorge Fernández Díaz 
va declarar que eren molts els manifestants, però que 
existia una “majoria silenciosa” que s’havia quedat a casa 
sense pronunciar-se. Estem d’acord que no es pot obligar 
ningú a manifestar-se. Però sí que es pot preguntar a 
DTXHVWD�PDMRULD�VLOHQFLRVD�SHUTXq�HV�GHÀQHL[L��/·LPSRUWDQW�
nombre de ciutadans i ciutadanes que composen la tan 
QRGULGD�´PLQRULDµ�PHUHL[HQ�XQD�UHVSRVWD��/D�FRQVXOWD�pV�
necessària. Permetin el referèndum. Siguin demòcrates. 
No impedeixin opinar.

Quien esto escribe no tendría 
YDORU�VXÀFLHQWH��0H�UHÀHUR�D�
valor para sobrellevar con una 
sonrisa algo tan dramático como 

es vivir pendiente de un desahucio, tener 
al cargo dos hijos menores y contar sólo 
con 640 euros (el PIRMI o renta mínima 
de inserción) como único ingreso. Pero 
Chaudhry y Vanessa lo tienen. Se presentan 
a la entrevista, en esta luminosa tarde de 
julio, con una sonrisa por bandera (“aunque 
la procesión va por dentro”, aseguran). 

Para empezar, comencemos diciendo 
que Chaudhry y Vanessa no sólo viven 
en un distrito que es un hervidero de 
inmigraciones de todo signo -Nou Barris, 
donde el andaluz de los sesenta convive con 
el latinoamericano o el rumano acabado de 
llegar- sino que ellos mismos son el producto 
YLYR�GHO�PHVWL]DMH��pO��DOHPiQ�GHVFHQGLHQWH�
de padre pakistaní y madre alemana; ella, 
hija de madre holandesa y padre melillense. 
8Q�EXHQ�GtD��pO��TXH�VROtD�IUHFXHQWDU�(VSDxD�
como destino de vacaciones -entre otras 
cosas, por su clima- decide establecerse 
en Barcelona. Y comienza a ahorrar para 

montar un bar-restaurante en su nueva 
WLHUUD��´(VWXYH�FLQFR�DxRV�WUDEDMDQGR�HQ�PL�
negocio, hasta que la crisis lo hizo inviable”, 
UHODWD��8Q�VXHxR��HO�´VXHxR�HVSDxROµ��
que acabó, como para tantos otros, en  
SHVDGLOOD��´PH�TXHGp�HQ�HO�SDUR�\�VLQ�QLQJ~Q�
tipo de ayuda, porque era autónomo”. 
A partir de aquí comienza su odisea. Una 
odisea que no por habitual en nuestros días 
pierde un ápice de dramatismo: “todavía 
pudimos pagar el alquiler durante tres meses 
más”-continúa Vanessa- “pero luego ya fue 
imposible. Entonces hubo un primer juicio 
verbal -para ver si las dos partes llegábamos 
a un acuerdo- pero en vista de que nuestros 
caseros no se presentaron, tanto nuestra 
abogada como Servicios Sociales presentaron 
sendos informes, gracias a los cuales 
pudimos parar el desahucio, previsto para el 
7 de mayo. Posteriormente, en un segundo 
MXLFLR��VH�ÀMy�IHFKD�SDUD�XQ�QXHYR�GHVDORMR��
esta vez para el 28 de junio”. Y aquí es 
donde entra en juego el entramado social, 
la red de solidaridad que gentes sencillas 
–vecinos, ciudadanos- tejen para defenderse 
del poder: “Miembros de la Plataforma 500 

x 20 se presentaron el día 28 para parar 
el desahucio. Y ante el apoyo de aquellas 
personas y nuestra determinación a no 
abandonar la vivienda –unido a la ausencia, 
una vez más, de la parte contraria- los 
RÀFLDOHV�GHO�MX]JDGR�GHFLGLHURQ�VXVSHQGHU�
HO�GHVDORMRµ��3HUR��¢TXp�HV�OD�3ODWDIRUPD�
500 x 20? “Es como la versión Nou Barris 
de la PAH (Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca)” -resume Vanessa- “son 
ciudadanos y asociaciones de vecinos que se 
agrupan para conseguir alquileres sociales, 
es decir, alquileres proporcionales al nivel de 
LQJUHVRV�GH�ORV�DIHFWDGRVµ��6XV�PpWRGRV��OD�
asamblea y la acción directa: “básicamente 
SDUDQ�GHVDKXFLRV��RFXSDQ�OD�RÀFLQD�GH�
Habitatge de la Generalitat…” Pero no sólo 
eso: el 15 de mayo, es decir, una semana 
GHVSXpV�GHO�SULPHU�LQWHQWR�GH�GHVDKXFLR��
la pareja decidió adherirse a la Plataforma 
y junto a otras familias afectadas ocuparon 
XQ�HGLÀFLR�HQ�7RUUH�%DUy��´(O�$\XQWDPLHQWR�
dice que no tiene pisos” -denuncia Vanessa- 
“pero sabemos que dispone de 400 viviendas 
HQ�7RUUH�%DUy��TXH�SUHWHQGH�RIUHFHU�D�
personas de un cierto nivel económico. Por 

HVR�RFXSDPRV�HO�HGLÀFLR��SDUD�UHLYLQGLFDU�
que esos pisos fueran de emergencia 
VRFLDOµ��/D�RFXSDFLyQ��TXH�GXUy�GRV�GtDV��VH�
saldó -al menos en teoría- con un acuerdo 
HQWUH�3ODWDIRUPD�\�$\XQWDPLHQWR��´/D�
3ODWDIRUPD�DSRUWy�����ÀFKDV�GH�IDPLOLDV�
desahuciadas, y la regidora del distrito, Irma 
Rognoni (CiU), se comprometió a solucionar 
los casos a la mayor brevedad posible”, 
comenta Chaudhry. A cambio, los ocupantes 
desalojaron el bloque. “Desde entonces, no 
ha habido ni una llamada, ni una solución”, 
remata Vanessa.

/D�VLWXDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD��D�GtD�GH�KR\��
HV�FRPSURPHWLGD��7UDV�HO�VHJXQGR�LQWHQWR�
de desahucio, el juzgado emitió una nueva 
orden de desalojo, esta vez sin fecha. Ello 
VLJQLÀFD�TXH�ORV�RÀFLDOHV�MXGLFLDOHV�SXHGHQ�
presentarse en cualquier momento, una 
HVWUDWHJLD�TXH�EXVFD�SUHFLVDPHQWH�GLÀFXOWDU�
acciones como las de la Plataforma 500 x 
20. Pese a todo, están dispuestos a resistir, a 
seguir como okupas de su propia vivienda, a 
la espera de ese “piso de emergencia social” 
TXH�QR�DFDED�GH�OOHJDU��´/D�*HQHUDOLWDW�QRV�
RIUHFLy�GRV��XQR�HQ�7ULQLWDW�9HOOD�\�RWUR�HQ�
Paseo Maragall” -comenta Vanessa- “pero 
eran inhabitables: apenas cuarenta metros 
cuadrados, en malas condiciones, con 
humedades. Debíamos arreglarlos nosotros”.

Mientras tanto, sobreviven con los 640 
euros procedentes del PIRMI ellos y sus dos 
KLMRV��'DUtR����DxRV��\�<DPLO����DxRV���&XHQWDQ�
WDPELpQ�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�IDPLOLD�\�HO�GH�
una excelente asistenta social, Ana Gómez. 
´1RV�KD�SDJDGR�HO�FRPHGRU�GHO�QLxR��HWF��
De hecho, hemos ido sobreviviendo gracias 
a ella”, asegura Vanessa. Paradójicamente, 
Chaudhry no quiere oír hablar de regresar 
a su país, pese a las ayudas que el gobierno 
alemán proporciona a sus nacionales: “Yo 
sólo vuelvo a Alemania para visitar a mi 
IDPLOLDµ��<�9DQHVVD��ÀQDOPHQWH��UHFODPD��
“las instituciones lo niegan, pero hay 90.000 
viviendas vacías en Barcelona. Que las den a 
la gente que las necesitamos y que se dejen 
de comerciar con ellas, que es lo que están 
haciendo”.

AzAgRA / REvuELtA L’acudit


