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la veu del CARRER

El carrer i les urnes
Per desena vegada després de la dictadura franquista, aquest 

24 de maig de 2015 les ciutadanes i ciutadans de Barcelona 

escollirem democràticament el govern de la nostra ciutat. Ja fa 

36 anys que fem el recorregut del carrer a les urnes.

Estar al carrer és fonamental per copsar la realitat que 

ens envolta, les polítiques que es porten a terme i les seves 

conseqüències. Des del moviment veïnal ens trobem sempre per 

comentar-les, valorar-les i criticar-les. I per fer les propostes 

que siguin necessàries. Les nostres propostes. I quan la 

institució municipal es resisteix a escoltar-nos, organitzem la 

protesta i expliquem per què.

Cal estar actius; hem de sumar forces. Hem de prendre 

l’espai públic per defensar els nostres interessos. El dret a la 

manifestació és inqüestionable i, per contra, avui sembla que 

són mals temps per ocupar el carrer. Se’ns criminalitza i se’ns 

DPHQDoD�DPE�PXOWHV�L�VXVSHQVLRQV��ÀQV�L�WRW�DPE�OD�SqUGXD�
de llibertat i la presó. Als més veterans, l’anomenada llei 

mordassa ens recorda uns temps que crèiem superats. Aquells 

en els que algú va cridar el “la calle es mía” quan resulta que ja 

era nostra. En 40 anys mai no hem deixat el carrer.

Les urnes van trigar a arribar. Les eleccions municipals van 

ser les últimes que es van convocar durant el procés de transició 

a la democràcia. Hi havia por que l’esquerra agafés massa força. 

Des dels barris reivindicàvem uns ajuntaments participatius. 

Ens negàvem a limitar-nos a votar cada quatre anys. Però el nou 

Ajuntament es va estrenar amb els districtes buits de contingut. 

Va ser després que es van omplir amb normes de participació... 

LQVXÀFLHQWV��,�HO�FDPt�KD�HVWDW�XQ�UHWURFpV�SHUPDQHQW�
Democràcia i urnes van unides. Poder votar ens fa ser 

ciutadans. Però no n’hi ha prou: el control i la intervenció 

veïnal és la millor garantia democràtica per a un ajuntament. 

I és que als que arriben al poder els molesta haver de donar 

H[SOLFDFLRQV�L�REULU�SRUWHV�L�ÀQHVWUHV��(QV�SUHJXQWHP�VL�DUD�VyQ�
temps de canvis.

En aquest nou mandat que vindrà és imprescindible la 

revisió de les normes de participació, per recollir el dret i 

les demandes de les associacions a tenir prou informació i a 

temps. Volem tenir dret a veu als plens, de districte i de ciutat. 

Volem mecanismes de participació que no siguin virtuals, com 

les consultes i els referèndums. I ja és hora de poder escollir 

democràticament els consellers de districte.

Ens trobem a les urnes i al carrer, avui com ahir.

Amics i amigues: són 

temps complicats. També 

per a la vida de les publi-

cacions. Sense desmerèi-

xer la presència digital, 

estem convençuts que 

l’edició de Carrer en pa-

per és clau per arribar a 

una part important dels 

lectors i als punts de dis-

tribució que fan que la 

revista arribi físicament 

als barris.

Per aconseguir man-

tenir-ho, necessitem su-

mar col·laboracions que 

ens permetin fer front a 

les despeses. La fórmula 

que us proposem és que 

aquells que no ho heu fet 

encara, us doneu d’alta 

com a “amics o amigues de 

Carrer”, amb una quota de 

col·laboració de 25 euros 

a l’any. A canvi, rebreu la 

revista a l’adreça postal 

que ens indiqueu. Si voleu 

respondre a la nostra peti-

ció, feu un truc a la Favb 

(93 412 76 00) o bé escri-

viu un correu electrònic a 

carrer@favb.cat perquè us 

informem.

Carrer és fruit del tre-

ball voluntari de molts 

amics i amigues. La teva 

aportació és important per 

garantir-ne la continuïtat. 

La veu crítica de la Bar-

celona dels barris és més 

necessària que mai.

Sumar, 
col·laborar
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CARRER

Barcelona torna a ser una 

ciutat oberta. I incerta. Tant 

o més oberta que fa quatre 

anys, quan la CiU de Xavier 

Trias va prendre l’alcaldia al 

PSC per primer cop des del 

1979. I tant o més incerta que 

fa 36 anys, quan a les primeres 

eleccions municipals democrà-

tiques després del franquisme 

les forces catalanistes i d’es-

querra es van batre per primer 

cop entre elles en l’àmbit lo-

cal. Aquella batalla electoral 

va arribar tard en el procés 

de transició perquè, com va 

confessar Joan Carles I al pre-

sident dels Estats Units -a la 

Casa Blanca, en la seva pri-

PHUD� YLVLWD� RÀFLDO� D� O·HVWUDQ-

ger, el juny de 1976- no volia 

cometre el mateix “error” 

que el seu avi. El rei i minis-

tres clau com Rodolfo Martín 

Villa temien un nou 14 d’abril 

de 1931. Tenien por de la Bar-

celona que, esperonada pel 

moviment ciutadà i tot l’an-

tifranquisme, havia plantejat 

el que la premsa europea va 

TXDOLÀFDU�GH�´GHVDÀDPHQW�FD-

talà” en una “ciutat allibera-

da de la por” i considerada “el 

bastió més sòlid de l’esquerra 

a l’Europa occidental”.

Avui no vivim al 1931. Ni als 

anys 70 del segle XX. Però a la 

Barcelona que va a les urnes 

el 24 de maig de 2015 (i que 

en els propers mesos hi anirà 

dos cops més) no estan només 

en joc el govern municipal, el 

model de ciutat i l’equilibri 

social i entre barris. Que no 

és poc, i més encara quan les 

enquestes pronostiquen una 

governabilitat complexa fruit 

d’una pluralitat i equilibris 

d’ofertes polítiques mai vis-

ta des de 1979. No obstant, i 

en bona mesura, estan també 

en joc les condicions de vida 

de la gent en plena crisi eco-

nòmica; la credibilitat d’un 

sistema democràtic despres-

tigiat per la corrupció i la de-

safecció política; el futur del 

procés sobiranista i el règim 

constitucional del 1978, en 

funció del pes que una Bar-

celona capital té en el futur 

nacional de Catalunya i en 

l’estabilitat i l’encaix (o no) 

amb l’Estat espanyol; i el fu-

tur de l’esquerra europea en 

la lluita contra el capitalisme 

de l’austeritat després del 

cap de pont obert a Grècia 

pel triomf de Syriza.

Sigui com sigui, des de Car-
rer volem contribuir al debat 

democràtic amb el que mo-

destament venim fent des del 

1991: informació local i de 

fons, periodisme crític i amb 

visió de ciutat però arrelat 

als barris i als moviments so-

cials. Per això ens la juguem 

també amb aquest número 

PRQRJUjÀF�VREUH�HO����0��1R�
demanem el vot per a ningú 

perquè la Favb és una enti-

tat independent i plural (tot 

i que sí que ho fa la premsa 

DQJORVD[RQD�� L� FODULÀFDULD� It-
lies i fòbies si es posicionés 

obertament també la premsa 

d’aquí). Però ens la juguem 

igualment. Des de la portada, 

que ens ha fet l’amic América 

Sánchez (dissenyador del lo-

gotip de la candidatura olím-

SLFD� GH� %DUFHORQD� ����� ,� ÀQV�
a l’entrevista de contrapor-

tada, amb un altre amic dels 

barris: l’escriptor Javier Pé-

rez Andújar. Hem fet una vin-

tena de pàgines d’informació 

i anàlisi (sense oblidar l’hu-

mor) que fan balanç dels dar-

rers quatre anys a la ciutat. 

Ens hi ajuden una dotzena 

de reportatges de periodistes 

del nostre consell de redac-

ció que posen el dit a la llaga. 

I recopilem, com sempre que 

hi ha eleccions, les principals 

demandes de les associacions 

de veïns i dels barris, a banda 

de recollir les prioritats que 

la Favb planteja a tots els 

grups polítics. Les principals 

candidatures responen també 

un qüestionari sobre partici-

pació que reproduïm com a 

document a jutjar d’aquí a 

quatre anys. Ara, però, qui 

ha de jutjar són els lectors, 

la gent. Perquè a Barcelona 

tothom ens la juguem.

4 Les 

candidatures

5 Qui vol 

rematar el 

Cobi?

6 Barris més 

desiguals

7 Obres 

“business-

friendly”

8 Pas enrere 

en educació

9 La salut, de 

dret a negoci

10 Una ciutat de 

dones pobres

11 El precipici 

de l’habitatge

12 El transporte, 

a debate

13 Mar, 

muntanya 

i boina

14 Col·lapsats 

pel turisme

15 La taca de 

la corrupció

16 Incompliments 

del PAM

17 Victòries 

veïnals

18 Els partits 

davant la 

participació

21 10 prioritats 

de la Favb

22 Les eleccions 

de 1979

23 Quadre d’honor

24 Entrevista amb 

Javier Pérez 

Andújar

Ens la juguem

En temps de crisi i de canvis, el dret a decidir 
la ciutat que volem requereix informació, 
DQjOLVL�L�UHÁH[Ly��,�DFFLy��YHW�DTXt�XQ�EDODQo�
dels darrers quatre anys a Barcelona

OA la Barcelona que va 

a les urnes està en joc 

el model de ciutat 

i l’equilibri social 

i entre barris

ODes de Carrer volem 

contribuir al debat 

democràtic aportant 

una vintena de pàgines 

d’informació i anàlisi

villuEndAs + gómEz dissEny
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REdACCió

Són 22 les candidatures que concor-
ren a les eleccions municipals del 
24 de maig a Barcelona. I, segons 
les enquestes, set d’elles aspiren, 
amb més o menys expectatives, a 
obtenir representació a l’Ajunta-
ment: CiU, PSC, PP, Barcelona en 
&RP~��OD�FRQÁXqQFLD�GH�*XDQ\HP��
ICV-EUiA, Podem, Procés Constitu-
ent i Equo), ERC (en coalició amb 
la plataforma sobiranista Catalunya 
SI i les escissions socialistes MES i 
Avancem), Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía i la CUP-Capgirem Bar-
celona. Actualment, només cinc 
forces tenen regidors: CiU (14), PSC 
(11), PP (9), ICV-EUiA (5) i ERC (2). 
Però difícilment molts d’aquests 
regidors repetiran, ja que, al mar-
ge dels canvis del mapa electoral 
que es puguin produir en un con-
sistori previsiblement encara més 
atomitzat, només CiU i PP presen-
ten llistes de continuitat amb més o 
menys els mateixos noms.

L’alcalde Xavier Trias aspira a 
repetir triomf amb pràcticament 
els mateixos noms que va presen-
tar fa quatre anys. L’escorten a la 
llista de CiU els mateixos números 
dos (Joaquim Forn, de CDC) i tres 
(Sònia Recasens, d’Unió), i gua-
nya pes amb el número quatre el 
tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, 
Antoni Vives (CDC). Però si CiU no 
repeteix els ja justets resultats de 
2011, és fàcil que es quedin sense 
VHLHQW��UHOHJDWV�PpV�HQOOj�GHO�GHVq�
OORF��DOJXQV�DFWXDOV��L�SROqPLFV��UH-
gidors de districtes clau: Raimond 
Blasi (Sant Andreu), Eduard Frei-
xedes (Sant Martí) i Irma Rognoni 
(Nou Barris). Tanca la llista de Trias 
la presidenta de l’Associació de Ve-
ïns de Trinitat Nova Ainhoa Francoy

Pel PP, Alberto Fernández Díaz 
repeteix i aspira a seguir sent un 
dels regidors més veterans (va ser-
ho per primer cop el 1987). Poca 
sorpresa i renovació aporta una llis-
ta on l’escorten de dos i tres Ánge-

les Esteller i Xavier Mulleras i que 
porta de vuit qui va ser subdelega-
GD�GHO�*RYHUQ�HVSDQ\RO�D�%DUFHOR-
na, Belén Pajares. Tanca la llista 
SRSXODU�O·H[UHJLGRUD�*ORULD�0DUWtQ��
Per al votant de dreta, segurament 
és més coneguda la cap de llista de 
Ciutadans i exdiputada i exportaveu 
del PP al Parlament Carina Mejías, 
que precisament fa quatre anys 
tancava la llista de Fernández Díaz. 
Ara, per Ciutadans, acompanyen a 
Mejías perfectes desconeguts que 
potser, segons algunes enquestes, 
tindran opcions a deixar-ho de ser. 
I tanca la llista dels seguidors d’Al-
bert Rivera l’expresident del RCD 
Espanyol Ferran Martorell.

Ada Colau i Barcelona en Comú-
(QWHVD��TXH�OHV�HQTXHVWHV�SUHÀJX-
ren com l’única candidatura capaç 
de prendre-li l’alcaldia a Trias, 
aposta per una llista que s’autode-
nomina ciutadana i combina noms 
del cercle més proper a l’exporta-
veu de la PAH (el professor de Dret 
GH�OD�8%�*HUDUGR�3LVDUHOOR��O·DGYR-
cat Jaume Asens, i la ciberactivista 
GH� OD� %DUFHORQHWD� *DOD� 3LQ�� DPE�
d’altres que fan equilibris entre 
OHV� IRUFHV� FRQÁXHQWV�� 'HVWDTXHQ�
l’exdiputada d’ICV-EUiA al Congrés 
Laia Ortiz, la regidora ecosocialis-
ta Janet Sanz, l’economista Agustí 
Colom i l’exvicepresidenta de la 
Favb i militant d’EUiA Mercedes Vi-
dal. Per Podem (a banda d’Asens) 
sobresurt el politòleg Raimundo Vi-
ejo. Per Procés Constituent, a ban-
da també de Pisarello i Asens, hi 
ha el sindicalista Josep Bel. I entre 
diversos noms coneguts entre acti-
vistes urbans hi ha els urbanistes 
Josep Maria Montaner i Francesc 
Magrinyà, l’enginyer i portaveu 
d’Aigua és Vida Eloi Badia, l’acti-
vista per l’educació pública Marta 
Verdejo, la sociòloga de Nou Bar-
ris Carolina Recio o la presidenta 
G·XQD�21*�GH� GRQHV� SDNLVWDQHVHV�
Huma Jamshed. Tanquen la llista 
noms amb pedigrí i història del 
PSUC com l’historiador Josep Fon-

tana, la lluitadora antifranquista 
Maria Salvo, el cantant Quico Pi de 
la Serra i l’urbanista Jordi Borja.

El PSC-Candidatura de Progrés, 
que estrena l’exdiputat Jaume 
Collboni com a cap de llista i porta 
de dos la seva rival a les primàri-
es i regidora de Nou Barris Carmen 
Andrés, ha posat alguns indepen-

dents entre noms que ja tenen 
trajectòria municipal. És el cas de 
l’exregidora d’Educació i Hisenda 
Montserrat Ballarín, el president 
del Districte de Sant Martí David 
Escudé, Sara Jaurrieta, l’actual 
SRUWDYHX�PXQLFLSDO�GHO�36&�*DEULHO�
&RORPp� L� *XLOOHP� (VSULX�� &RP� D�
LQGHSHQGHQWV� GHVWDFDWV� ÀJXUHQ� HO�

número tres, l’arquitecte Daniel 
Mòdol, i qui tanca la llista: el ci-
QHDVWD� $OEHUW� 6ROp�� ÀOO� GH� -RUGL�
Solé Tura (precedit de l’exregido-
UD� 1~ULD� *LVSHUW��� 3ROqPLF� KD� HV-
WDW� HO� ÀW[DWJH� SHO� Q~PHUR� VLV� GH�
Joaquim Mestre, que els darrers 
quatre anys ha estat portaveu mu-
nicipal d’ICV-EUiA. Professional de 
la política amb càrrecs orgànics al 
368&� L� ,&9�GHV�GH�ÀQDOV�GHOV�DQ\V�
70, Mestre ha passat de defensar, 
DO�PDUo��OD�FRQÁXqQFLD�DPE�&RODX�
a posar-la verda, des de l’abril, 
en ser presentat com un actiu de 
Collboni i titllat de trànsfuga pels 
ecosocialistes. El dirigent veïnal de 
la Barceloneta Oriol Casabella va el 
número 14 de la llista del PSC.

El diputat republicà al Congrés 
Alfred Bosch i el jutge Santiago 
Vidal lideren i tanquen la candida-
WXUD�GH�QRP�RÀFLDO�PpV�OODUJ��(5&�
Moviment d’Esquerres-Barcelona 
Ciutat Oberta-Avancem-Catalunya 
Sí-Acord Municipal. Després de que 
tant Vidal com l’exregidor socialista 
i actual dirigent de MES Jordi Martí 
refusessin el segon lloc de Bosch, 

ÀQDOPHQW�pV�O·DFWRU�-XDQMR�3XLJFRU-
bé qui secunda l’alcaldable d’ERC. 
El segueixen els republicans Mont-
serrat Benedí, Trini Capdevila (ve-
terana activista veïnal de l’Esquer-
ra de l’Eixample) i Jordi Coronas en 
una llista on l’exgerent del Macba i 
del Liceu i alt directiva del Fòrum 
����� *HPPD� 6HQGUD� pV�� DO� Q~PH-
ro sis, la primera representant del 
socialisme sobiranista. L’exregidor 
i exconseller del PSC Ernest Mara-
gall, actual eurodiputat per ERC, va 
simbòlicament penúltim.

Finalment, d’entre les candida-
tures amb opcions a regidor (tot i 
que algunes enquestes no li otorguen 
el 5% de vots necessaris per entrar) 
hi ha la CUP-Capgirem Barcelona-
3REOH�$FWLX��TXH�DO�ÀQDO�HV�YD�GHV-
SHQMDU� GH� OD� FRQÁXqQFLD�TXH�KDYLD�
WHPSWHMDW�DPE�*XDQ\HP�%DUFHORQD��
ICV-EUiA, Podem i Procés Constitu-
ent. Lidera la llista l’administrativa i 
sindicalista de l’Hospital de Sant Pau 
María José Lecha. L’acompanyen als 
primers llocs la jove independen-
tista i membre de l’AV Sagrada fa-
mília Maria Rovira i el sindicalista 
GH� 70%� -RVHS� *DUJDQWp�� $FWLYLVWHV�
GH�6DJUDGD�)DPtOLD��*UjFLD��6DQWV� L�
Sant Andreu destaquen en una llista 
on va de número 17 l’expresidenta 
de la FAVB Eva Fernández i de pri-
mer suplent l’advocat i alcaldable 
de la CUP el 2011 Xavier Monge. La 
lingüista Blanca Serra, l’advocat Au-
JXVW�*LO�0DWDPDOD�L�HOV�GLSXWDWV�GH�OD�
CUP al Parlament Isabel Vallet i Da-
vid Fernández tanquen la candidatu-
UD�TXH�HV�GHÀQHL[�LQGHSHQGHQWLVWD�L�
rupturista.

D’entre les altres candidatures 
amb poques o nul·les opcions a 
entrar a l’Ajuntament de Barcelo-
na hi ha des de la xenòfoba Plata-
forma per Catalunya al Partit Hu-
manista, passant per l’animalista 
PACMA, Escons en Blanc, el Partit 
Llibertari, VOX, UPyD, SAIn, els fei-
xistes Falange i Coalición Nacional, 
el PCPC, Els Verds-Alternativa Eco-
logista i dues llistes independentis-
tes minoritàries.

Un Ajuntament 
per a 22 candidatures
Segons les enquestes, set 
candidatures aspiren a tenir 
representació a l’Ajuntament

Com ja va fer Pablo Iglesias amb la llista 

de Podemos a les eleccions europees, la 

FDUD�G·$GD�&RODX�ÀJXUDUj�LPSUHVD�FRP�
D�LGHQWLÀFDWLX��HQOORF�G·XQHV�VLJOHV�R�
anagrama, en la papereta de Barcelona 

en Comú. La coalició de Guanyem, ICV-

EUiA, Podem, Procés Constituent i Equo 

KR�KD�MXVWLÀFDW�SHU�HYLWDU�FRQIXVLRQV�L�
DSURÀWDU�DO�Pj[LP�OD�WLUDGD�GH�OD�VHYD�
cap de llista en una candidatura molt 

QRYD�L�HO�QRP�GH�OD�TXDO�QR�HVWj�HQFDUD�
ben consolidat entre la ciutadania. Però 

aquesta decisió no s’ha estalviat crítiques 

de personalisme i populisme entre els 

adversaris de Colau i també entre les 

VHYHV�PDWHL[HV�ÀOHV��8QD�YHWHUDQD�
militant d’ICV recorda que ja en els temps 

del PSUC era habitual veure entrar als 

col·legis gent que buscava “la papereta de 

Felipe González i no hi havia mai error 

ni confusió perquè els interventors ho 

UHVROLHQ�DPE�qWLFD�GHPRFUjWLFDµ�
Però no només Colau juga la carta de 

OD�LGHQWLÀFDFLy�IjFLO��OD�OOLVWD�TXH�,JQDVL�
Planas encapçala sota el nom Millor 

Barcelona i que agrupa Solidaritat per la 

Independència i Reagrupament presenta 

com a símbol una estelada, sense sigles, 

que també podrien reivindicar ERC, 

CUP, CiU o la llista Units per Declarar 

la Independència Catalana (UPDIC). 

En tot cas, la veritable creu a la cara de 

Colau -que va dimitir com a vocal de la 

FAVB abans d’optar a ser candidata, 

igual que altres dirigents veïnals que 

han entrat en llistes- és la candidata que 

WDQFD�OD�OOLVWD�GH�&L8��$LQRKD�)UDQFR\��
presidenta de l’Associació de Veïns de 

Trinitat Nova. I és la creu no tant perquè 

;DYLHU�7ULDV�H[KLEHL[L�FRP�XQ�WURIHX�D�
la seva candidatura una dirigent veïnal 

del Nou Barris cabrejada, i concretament 

d’un dels barris més pobres de Barcelona, 

sinó perquè Francoy ha trencat totes les 

normes ètiques del moviment veïnal en 

QR�GLPLWLU�L�GHL[DU�VH�LQVWUXPHQWDOLW]DU��
Ho denuncien dirigents veïnals de Nou 

Barris, gelosos de la seva independència 

sense renunciar ni a l’esperit crític ni al 

compromís o l’opció política personal de 

cadascú.

Cara i creu a la papereta

OMolts dels regidors 
actuals no repetiran, 
ja que només CIU i PP 
presenten llistes de 
continuitat

joRdi tARRés

Els barcelonins estan cridats a les urnes el 24 de maig
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MARC AndREu

Idea original de Jordi Amat en l’ar-
ticle “Matar el Cobi” a La Vanguar-
dia (19/6/2013) i desenvolupada 
després com a epíleg de l’impres-
cindible assaig El llarg procés, la 
metàfora de l’oblit o la mort de 
la mascota dels Jocs Olímpics de 
1992 il·lustra l’atzucac del maraga-
llisme enfront del pujolisme. I, en 
GHÀQLWLYD��DMXGD�D�HQWHQGUH�HO�OODUJ�
procés pel qual un nacionalisme 
popular i conservador, transformat 
després en sobiranisme transversal, 
acaba imposant la seva hegemonia 
cultural sobre un catalanisme po-
pular i progressista amb arrels mar-
xistes i federals (i també llibertàri-
es i republicanes). És evident que, 
en clau d’història cultural i política 
de la Catalunya contemporània, la 
mort del Cobi és una imatge ben 
trobada. Però des de la perspectiva 
de la història social, la crítica ur-
bana i l’anàlisi del model de ciutat 
hi ha una altra mort del Cobi que 
ajuda a entendre el canvi d’hege-
monia política i cultural viscut a 
%DUFHORQD�GHV�GHOV�DQ\V����L�ÀQV�D�
l’actualitat, quan és evident que fa 
temps que està trencat, que s’ha 
perdut el consens de la transició so-
bre el model de ciutat i de societat.

Veus contra el consens olímpic
El Cobi i la Barcelona del 92 són el 
màxim exponent d’una manera de 
fer, entendre i projectar la ciutat 
que va gaudir d’un ampli consens 
polític, econòmic i ciutadà. No obs-
tant, el Cobi i la Barcelona de Ma-
ragall també van rebre alguna críti-
FD�VLJQLÀFDWLYD��,�QR�SUHFLVDPHQW��R�
no només, van disparar-los des de 
la trinxera del nacionalisme con-
servador o d’un independentisme 
aleshores marginal i dividit entre 
els cadells pujolistes del “Freedom 
for Catalonia” i els maulets que 
cridaven “Visca Terra Lliure” i eren 
SHUVHJXLWV�SHU�%DOWDVDU�*DU]yQ��'H�
fet, i al costat d’aquells joves con-
traculturals que es colaven al me-
tro al crit de “Que pagui Pujol”, els 
primers a disparar contra el Cobi 
van ser els moviments socials, la 
Favb i algunes associacions de ve-
ïns, a peu de carrer i de barri, així 
com alguns (pocs) intel·lectuals de 
l’esquerra que no van abaratir el 
VRPQL�QL�YDQ�SHUGUH�OD�FRQVFLqQFLD�
crítica. N’és un exemple el mono-
JUjÀF� ´/D� %DUFHORQD� GH� 0DUDJDOOµ�
que la revista Carrer va publicar el 
1992 amb una doble contraportada 
duríssima: la &RQWUDÀJXUD�ROtPSLFD 
de Joan Brossa equiparant ‘la Cai-

xa’ al Nosferatu de Murnau i la ca-
ricatura de Joan Antoni Samaranch 
vestit de falangista i alçant el braç 
al costat d’un Cobi que es pixava en 
les obres olímpiques.

El text de presentació d’aquell 
Carrer era d’un Manuel Vázquez 
Montalbán que, de fet, va estar en 
condicions de matar el Cobi i fer 
que semblés un assassinat qualse-
YRO�DO�FRPLWq�FHQWUDO��6L�QR�YD�SR-
sar Carvalho a investigar el cas és 
SHUTXq�� VHJXUDPHQW�� KDJXpV� GHV-
cobert que l’assassí del Cobi avant 
la lettre era el mateix escriptor, 
periodista i militant del PSUC. És 
a dir, un Vázquez Montalbán que el 
1988, tot denunciant l’especulació 
en l’article “Las manos sobre la 
ciudad” a (O�3DtV, va inspirar la cre-
DFLy� G·XQD� SODWDIRUPD� GH� UHÁH[Ly�
crítica que revitalitzaria la FAVB i 
el moviment veïnal (per altra ban-
da, mai mort del tot ni submís a 
OD�%DUFHORQD�RÀFLDO���(Q�GHÀQLWLYD��
era el mateix Vázquez Montalbán 
que als anys 90, al pròleg de Bar-
celona en lluita i als textos de La 
literatura en la construcción de la 
FLXGDG�GHPRFUiWLFD��YD�LGHQWLÀFDU�
que el consens sobre la idea de 
ciutat democràtica i socialitzant 
sorgida de l’antifranquisme i la 
transició s’havia trencat en algun 
moment entre la gran victòria del 

362(��HO�������L�HO�UHIHUqQGXP�GH�
l’OTAN, el 1986. Abans, doncs, de 
la nominació olímpica i de l’apro-
piació institucional i populista -via 
Cobi i un nacionalisme urbà cosmo-
polita- d’un model Barcelona o de 
ciutat que, en origen, va ser popu-
ODU�L�YD�SRVDU�O·LQWHUqV�S~EOLF�L�HO�Ep�
comú per davant dels poders eco-
nòmics. Un model de ciutat que, 
després, pervertit i esgotat, s’ha 
mercantilitzat i encara s’explota 
com a PDUFD�%DUFHORQD.

“Sobre la base del consenso 
FRQVWUXLGR� HQ� HO� SRVIUDQTXLVPR�

HQWUH�ORV�VRFLDOLVWDV�\�ORV�H[FRPX-
nistas y diversos agentes sociales, 
VH� FRQÀJXUy� HO� OODPDGR� PRGHOR�
%DUFHORQD��HO�TXH�OH�SXVR�HO�QRP-
EUH�IXH�)UpGpULF�(GHOPDQQ��HQ�/H�
0RQGH�� TXH� FDPELy� OD� FLXGDG�� OD�

VDFy� GHÀQLWLYDPHQWH� HO� FRORU� JULV�
de los años de la dictadura, digni-
ÀFy�ODV�SHULIHULDV��OD�DEULy�DO�PDU�
\�OD�FRORFy�HQ�HO�PDSD�GHO�PXQGR��
Pero no hay generación capaz de 
construirse dos veces una ciudad 
QXHYD�� QL� LPSXOVR� SROtWLFR� TXH�
pueda ser eterno, ni consenso so-
FLDO�TXH�GXUH�LQGHÀQLGDPHQWH��/D�
ciudad es distinta, fruto, precisa-
PHQWH��GH�OD�UHQRYDFLyQ�TXH�HVWH�
consenso posibilitó, los actores 
VRFLDOHV�WDPELpQ��HO�HQWURQTXH�GH�
OD� FLXGDG� WDQWR� FRQ� HO� SDtV� FRPR�
FRQ�HO�HQWRUQR�KD�FDPELDGR�\��SRU�
WDQWR�� ORV� OXJDUHV� FRPXQHV� LGHR-
OyJLFRV�GH�DTXHO�PRPHQWR� VH�KDQ�
ido desgastandoµ��/D�UHÁH[Ly�pV�GH�
Josep Ramoneda en un article a El 
3DtV (“Del mausoleo al cambio”, 
6/7/2011) just després de l’elecció 
de Xavier Trias com a primer alcal-
de no socialista de Barcelona des 
del 1979. En aquest mateix article, 
Ramoneda insistia en el que ja feia 
anys que defensava: el trencament 
GHO�FRQVHQV�XUEj�L� OD�À�GH�O·KHJH-
monia cultural sorgits de la Barce-
lona de la transició es va evidenci-
ar el 2004 amb l’oposició ciutadana 
al Fòrum de les Cultures.

Marina Subirats apunta al can-
vi d’hegemonia més o menys per 
OD� PDWHL[D� qSRFD� TXH� 5DPRQHGD�
i n’assenyala com a factor deter-
minant la creixent desigualtat so-
cial, descoberta cruament a rel 
GH� OD� FULVL� VLVWqPLFD� LQLFLDGD� HO�
2007. Al seu llibre Barcelona: de 
la necessitat a la llibertat. Les 
FODVVHV� VRFLDOV� DO� WRPEDQW� GHO� VH-
gle XXI, Subirats explica com es 
va mantenir tant de temps -prop 
GH� GXHV� GqFDGHV�� TXH� HOOD� TXDOL-
ÀFD� GH� ´IHOLoRV� ��� DQ\Vµ�� DTXHVW�
consens social, urbà. Només des 
de la ignorància o el sectarisme es 
pot negar que els barris i la ciutat 
sencera, amb totes les mancances, 
crítiques i contradiccions que es 
vulgui, estan avui molt millor que 
fa 40 anys. La ciutat democràtica 
per la que va lluitar el moviment 
ciutadà als anys 70 i la Barcelona 
TXH�YD�GHL[DU�HQ�KHUqQFLD�0DUDJDOO�
no són exactament la mateixa, és 
ben cert. Però tampoc tenen res 
a veure amb la Barcelona de Por-
cioles. Només cal passejar-se per 
Nou Barris i fer memòria de com 

V·KL� YLYLD� DO� ÀQDO� GH� OD� GLFWDGXUD��
8QD�DOWUD�FRVD�pV�UHFRQqL[HU��FRP�
fa Subirats, que a Barcelona no 
s’han reduït les desigualtats soci-
als i entre classes. Tot el contrari: 
s’han ampliat. I així ho il·lustren 
OHV�GLIHUqQFLHV�GH�UHQGD�IDPLOLDU�R�
esperança de vida entre els barris 
de Sarrià i els de Nou Barris.

6HJXUDPHQW�SHUTXq�OD�VHYD�SHUV-
pectiva i objecte d’estudi són uns 
altres, Amat obvia aquests elements 
de classe i desigualtat quan relaci-
ona el canvi d’hegemonia cultural 
i política a Barcelona amb l’ascens 
d’un sobiranisme polític que “dóna 
PRVWUHV�GH�YROHU�PRGLÀFDU�HO�UHODW�
històric per recloure el catalanisme 
d’esquerres, encarnat en el PD-
UDJDOOLVPH� ROtPSLF�� HQ� O·DQqFGRWD�
KLVWRULRJUjÀFDµ�� 3HUz� OD� EULOODQW�
metàfora d’Amat sobre la mort del 
Cobi té un taló d’Aquil·les: oblida 
que van ser sectors de la mateixa 
esquerra catalanista, a l’esquerra 
dels socialistes i a prop dels movi-
ments socials, els qui primer van 
intentar matar el Cobi. Ras i curt: 
potser sí que des del sobiranisme 
es tem que el record de la Barcelo-
na olímpica distorsioni el relat que 
FRQGXHL[�D�OD�LQGHSHQGqQFLD�GH�&D-
talunya, però el que en realitat dis-
torsiona l’hegemonia cultural i polí-
WLFD�DFWXDO�R��ÀQV�L�WRW��HOV�SURMHFWHV�
de les classes dominants, vagin en 
la direcció que vagin, és l’evocació 
de la ciutat oberta i combativa dels 
anys 70 i els moviments socials que 
hi han sobreviscut.

La ciutat democràtica
“<D�FDVL�H[LVWtD�OD�FLXGDG�GHPRFUi-
tica en vida de Franco, un tanto es-
TXL]RIUpQLFDPHQWH��HV�FLHUWR��SHUR�
HVWDED� DOOt� D� OD� HVSHUD� GH� SRGHU�
HOHJLU�GHPRFUiWLFDPHQWH�DO�DOFDOGH�
\� FULWLFDUOR� OLEUHPHQWH”, admetia 
Vázquez Montalbán el 1998. I per 
això denunciava, al mateix llibre, 
que “el sueño de una ciudad basada 
en la participación, abierta, plu-
ral” s’havia frustrat a mitjan anys 
80. Era una idea de ciutat democrà-
tica i potser no revolucionària però 
sí amb un horitzó socialitzant, que 
estava arrelada en l’imaginari repu-
blicà, obrer, popular i cooperatiu, 
i que s’havia forjat en l’antifran-
quisme i la transició, bàsicament 
en la lluita dels barris. “Els movi-
ments veïnals estaven contribuint 
a forçar el ritme de la Història, a 
forçar el ritme de la transició. La 
vitalitat d’aquelles lluites demo-
cràtiques mogudes per la societat 
civil, encara evidentment empara-
des i a vegades articulades per for-
macions polítiques clandestines, va 
suscitar l’esperança que una vega-
da arribada la democràcia, aquests 
moviments socials contribuirien a 
donar-li un caràcter de democrà-
cia plenament participativa. No va 
ser així, en part per les regles del 
joc imposades per la transició, en 
part per la covardia de les forma-
cions polítiques d’esquerra que van 
témer el EDVLVPH desestabilitzador 
dels moviments socials i molt pre-
ferentment el dels veïns”. Lúcides 
paraules de Vázquez Montalbán al 
pròleg de Barcelona en lluita i que 
convé recordar ara que hi ha opci-
ons de canviar les regles del joc i 
forçar de nou el ritme de la histò-
ria. Però no serà fàcil. Com tampoc 
ho és -i és clau- saber realment qui, 
i amb quin objectiu, va matar o vol 
rematar el Cobi.

Una versió llarga d’aquest article 
V·KD�SXEOLFDW�DO�GLJLWDO�¶&UtWLF·

Qui vol rematar el Cobi?

OLes regles del joc 
de la transició i la 
PDOÀDQoD�GHOV�SDUWLWV�
envers els moviments 
socials van impedir una 
democràcia plenament 
participativa

La tardor de 2011, amb CiU manant ja a la 

Generalitat i a l’Ajuntament, Francesc-Marc 

ÉOYDUR�HV�TXHL[DYD�D�Barcelona Metròpolis 

(núm. 84) que “l’hegemonia ideològica és 

XQD�L�OD�SROLWLFRLQVWLWXFLRQDO�pV�XQD�DOWUDµ��/L�
SUHRFXSDYD�TXH�HO�GHFOLYL�GH�OD�VRFLDOGHPRFUjFLD�
GHL[pV�SDV�D�XQ�GLVFXUV�PpV�UDGLFDO�G·HVTXHUUHV�
i amb vocació d’hegemonia que perpetués el 

TXH�GHÀQLD�FRP�D�´YHULWDEOH�DQRPDOLDµ�GH�
%DUFHORQD��OD�LQIUDUHSUHVHQWDFLy�GHOV�´SULQFLSLV�
GHPRFULVWLDQV��OLEHUDOV�L�FRQVHUYDGRUVµ��$L[z�
denunciava Álvaro més de tres anys abans de 

FUHDU�VH�*XDQ\HP�L�%DUFHORQD�HQ�&RP~��´/D�
Barcelona oberta, [...] la que va ser punta de 

OODQoD�GH�OD�OOXLWD�GHPRFUjWLFD�D�OHV�(VSDQ\HV��
la Barcelona cruïlla de sensibilitats i criteris 

WHQGHL[��GHV�GH�ID�PROWV�DQ\V��DO�PRQzOHJ��(V�

tracta d’un monòleg ideològic en el qual les idees 

FHQWUDOV�G·XQD�VRFLDOGHPRFUjFLD�OHQWD�GH�UHÁH[RV�
són substituïdes i desplaçades per un magma 

de discursos alterglobalitzadors, neollibertaris, 

neocomunistes, antiamericans, antisemites i 

DQWLRFFLGHQWDOVµ��/D�FULGD�D�´UHFXSHUDU�O·HVSHULW�
EXUJqV�GH�%DUFHORQDµ�TXH��HO�������YDQ�IHU�-RVHS�
3LTXp�L�-RUGL�$OEHULFK�GHV�GHO�&HUFOH�G·(FRQRPLD�
(Barcelona Metròpolis��Q~P������UHÁHFWHL[�
també aquesta por de la dreta al bé comú o 

interès públic. En síntesi, reivindicaven acabar 

amb les restes d’hegemonia que l’esquerra i els 

moviments socials conservaven, segons ells, 

des dels anys 70. Apostaven per una societat 

civil d’ordre i proposaven acabar amb qualsevol 

vestigi de lideratge públic que condicionés els 

interessos privats.

La por i l’esperit burgès

´&RQWUDÀJXUD�ROtPSLFDµ��LOĊOXVWUDFLy�GH�-RDQ�%URVVD�SXEOLFDGD�D�Carrer l’any 1992
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Barris més desiguals

nin PéREz VillACRés

L’enginyeria informativa va perme-
tre l’Ajuntament publicar el de-
sembre passat una nota de premsa 
el titular de la qual gairebé feia 
trempar: “Barcelona estabilitza el 
creixement de les desigualtats”. 
Llavors es publicava l’Informe de 
la Renda Familiar Disponible cor-
responent a l’any 2013; aquell es-
tudi que, periòdicament, permet 
els mitjans de comunicació elabo-
UDU�LQIRJUDÀHV�D�WRW�FRORU�SHU�XEL-
car en el mapa quins són els barris 
més rics de la ciutat i quins són els 
més pobres. L’eufemisme donava 
com a resultat un títol optimista 
que intentava amagar una realitat 
força més incòmoda: que el govern 
convergent es disposa a concloure 
els seus quatre anys de legislatu-

ra amb uns nivells de desigualtat 
entre els barcelonins tan colpidors 
com els que van deixar les esquer-
res. Si no més.

La desigualtat va per barris

A Barcelona hi ha 10 districtes. Dos 
d’ells -Sarrià-Sant Gervasi i Les 

Corts- registren un índex de renda 
familiar molt per sobre de la mit-
jana de la ciutat: si els ingressos 
mitjans a la capital catalana fossin 
100, a Sarrià-Sant Gervasi es frega-
rien els 187, mentre que a les Corts 
se superarien els 140. Després hi ha 
l’Eixample (116,4) i Gràcia (105,2), 
a tocar de la mitjana. I, clarament 
per sota, es consolida un grup bas-
tant compacte de cinc districtes: 
Sant Martí (80,6) -a gairebé 20 
punts del districte estàndard!-, 
Horta-Guinardó (77,9), Ciutat Ve-
lla (77,2), Sants-Montjuïc (75,3) i 
Sant Andreu (74,4). L’ordenació és 
similar a la d’informes anteriors, 
en què Nou Barris (56,2) ja ocupa-
va la darrera posició. No en va, els 
sis barris més pobres de la ciutat 
són -de més a “menys”- la Trinitat 
Nova, Vallbona, Ciutat Meridiana, 
Torre Baró, les Roquetes i el Turó de 
la Peira; tots de Nou Barris. La ren-
da a Pedralbes -el barri més ric- és 
6,3 vegades la de la Trinitat Nova.

SOS a Nou Barris

Nou Barris està patint de manera 
extrema l’impacte d’una crisi eco-
nòmica que, almenys en aquesta 
zona nord de la ciutat, està molt 
OOXQ\� G·DOELUDU� XQ� ÀQDO� IHOLo�� +R�
demostra no només la caiguda de 
la renda per habitant entre el seu 
veïnat, sinó també les xifres d’atur 
o el degoteig constant de desno-
naments registrat els darrers anys 
-Ciutat Meridiana, el barri de Bar-
celona on més se n’han executat, 
s’ha guanyat el sobrenom trist de 

“Villa Desahucio”-. La plataforma 
“Nou Barris Cabrejada diu prou!”, 
que aglutina un centenar d’enti-
tats, es queixava el setembre de 
2012 -quan ja feia més d’un any 
que Xavier Trias havia guanyat les 
municipals- de l’actitud de l’equip 
de govern: “No reconeixen la gra-
vetat de la situació, no treballen 
DPE�FRQÀDQoD�L�WUDQVSDUqQFLD�DPE�
les entitats i el teixit social, no fa-
ciliten el diàleg constructiu, [i] no 
donen resposta a les qüestions”.

Tot amagant la pobresa

Dos anys i mig després la situació 
no ha canviat gaire. La platafor-
ma impulsa des de fa sis mesos la 
campanya “No és pobresa, és in-
justícia”, amb què denuncia “una 
LQWHUYHQFLy�LQVXÀFLHQW�GH�OHV�DGPL-
nistracions i una falta de polítiques 
socials integrals capaces d’anar a 

l’arrel de les causes estructurals 
de la pobresa”. “Coneixem els fets 
perquè vivim dia a dia la realitat 
dels barris i les situacions dramà-
tiques que estan patint molts veïns 

i veïnes. Però no tenim les eines 
per demostrar l’abast social real 
que impliquen els últims anys de la 
mal anomenada ‘crisi’ econòmica. 
No tenim totes les dades perquè 
no existeixen, amb la complicitat 
d’unes administracions que no vo-
len establir com a prioritat política 
l’objectiu de la justícia social”, 
reblaven el novembre passat les 
entitats en el document de pre-
sentació de la iniciativa, en què 
es queixaven també de “les reta-
llades brutals en serveis públics i 
drets socials, sumades a la falta 
d’inversió als barris”.

0HVXUHV�LQVXÀFLHQWV
La nota de premsa municipal -op-
timista i “estabilitzada”- assegu-
rava, que, malgrat que la caiguda 
de l’activitat econòmica i la des-
trucció d’ocupació supera l’àmbit 
local, “l’acció de la ciutat s’ha 

centrat precisament a combatre 
el creixement de les desigualtats” 
(sic). “L’Ajuntament de Barcelona 
no només ha incrementat la des-
pesa social i els ajuts per pal·liar 
la caiguda de les rendes baixes i ha 
mantingut un esforç inversor nota-
ble al llarg del mandat, sinó que ha 
concentrat aquest esforç en aquells 
barris i districtes més vulnerables”. 
L’Ajuntament destinarà enguany 
281,1 milions d’euros a despeses 
de protecció i promoció social. En 
quatre anys, el pressupost destinat 
a polítiques socials ha augmentat 
un 43,8%. Però les necessitats són 
WDQ� JUDQV�TXH� O·HVIRUo� IHW�ÀQV� DUD�
KD�HVWDW�GHO�WRW�LQVXÀFLHQW��(OV�6HU-
veis Socials, per exemple, estan 
col·lapsats. No poden atendre totes 
les demandes ni oferir solucions in-
tegrals. Cal esperar més temps per 
rebre les ajudes, que cada cop són 
PHQ\V� VLJQLÀFDWLYHV� L� UHVWULFWLYHV�
-cal complir condicions que molts 
usuaris no reuneixen-.

Des que va començar la crisi, el 
2007, les rendes molt altes han pas-
sat de constituir el 7,5% de la po-
blació barcelonina al 10,7%, mentre 
que les molt baixes han passat del 
4,1% al 17,8%. L’equip de govern que 
surti de les pròximes eleccions mu-
nicipals tindrà, sigui quin sigui el seu 
color polític, el repte de redreçar 
una situació dramàtica; de canviar 
el repte, ja assolit, d’“estabilitzar 
el creixement de la desigualtat” per 
un altre un xic més ambiciós: el de 
reduir-la o eliminar-la.

La renda familiar a Pedralbes -el barri més ric 

de Barcelona- és 6,3 vegades la de la Trinitat 

Nova -el més pobre-. L’actual equip de govern 

municipal només ha pogut “estabilitzar el 

creixement de les desigualtats”. El pròxim, sigui 

del color que sigui, haurà d’afrontar el complicat 

repte de reduir-les

OCIU acaba la legislatura 
amb uns nivells de 
desigualtat tan o més 
colpidors com els que 
van deixar les esquerres

joAn linuxbCn
'HEDW�S~EOLF�DPE�OHV�FDQGLGDWXUHV�PXQLFLSDOV�VREUH�OD�VLWXDFLy�VRFLDO�D�1RX�%DUULV�FHOHEUDW�HO����G·DEULO

L’Observatori de Drets Econòmics Socials i Cultu-
rals (DESC), l’Aliança contra la Pobresa Energètica 
(APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) impulsen una iniciativa legislativa popular 
(ILP) per acabar amb els desnonaments, el sobre-
endeutament i els talls del subministrament d’ai-
gua, llum i gas. L’ILP (http://ilphabitatge.cat), 
admesa a tràmit pel Parlament a l’octubre, dema-
na, entre altres punts, una segona oportunitat per 
a les persones sobreendeutades; que les famílies 

que no poden pagar la hipoteca o el lloguer -si els 
propietaris són bancs, fons voltors o grans immobi-
liàries- no siguin desnonades; la creació d’un parc 
de lloguer social a través del lloguer forçós dels 
pisos buits de bancs i grans tenedors d’habitatge; 
i impedir els talls de llum, aigua o gas que afec-
ten famílies en situació de vulnerabilitat -més de 
320.000 famílies catalanes no poden mantenir les 
seves llars a temperatura adequada per falta de 
recursos econòmics-.

ILP per garantir drets bàsics

ODes que va començar la 
crisi el 2007, les rendes 
molt altes han passat 
de constituir el 7,5% de 
la població al 10,7%

Davant del pròxim mandat, com venim fent 
des del 1979, els barris fem el llistat de les 
nostres prioritats i reivindicacions històri-
ques. Moltes d’elles porten molts anys espe-
rant. Abarquen els camps clàssics d’actuació: 
habitatge, urbanisme, mobilitat, equipa-
ments. De vegades, coses tan senzilles com 
exigir la col·locació d’un semàfor. Aquesta 
vegada s’incorporen noves necessitats i rea-
litats, com la lluita contra els desnonaments 
o la demanda de més inversions en serveis 
socials. Més de la meitat de les associacions 
federades ens han respost en temps rècord, 
ressumint en tres punts les seves prioritats. 
Quan es conformi el nou Ajuntament les pre-
sentaran perquè s’incloguin als plans d’actu-
ació. Sortim d’un mandat en el qual hi hagut 
poca sensibilitat envers les barriades.

Ciutat Vella
Barceloneta
Cap hotel a la zona terrestre marítima: 
només s’admetrien pisos socials.
Protecció del comerç de barri i de 
proximitat.
Solució real per al problema dels pisos 
turístics (aprovació d’un pla especial).
Casc antic
Revocar la llicència de l’hotel Rec Comtal i 
no concedir més llicències d’hotels al barri.
5HWLUDGD�GH�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3OD�G·8VRV�
Cens de pisos buits i tancament dels pisos 
turístics il·legals.
Gòtic
Aturar desnonaments de primeres 
residències i aconseguir renda bàsica 
municipal.

Municipalització de l’aigua.
Elecció directa dels regidors del districte i 
participació real.

eixample
esquerra de l’eixample
Trasllat de la Model. Posar en marxa la 
comissió de seguiment per concretar 
calendari i els equipaments: habitatges 
tutelats per a la gent gran; defensa del 
llegat d’Helios Gómez (capella gitana); 
Jardins de la Llibertat; residència de dia 
per a la gent gran, escola bressol...).
Solar de les Germanetes per al barri i 
construcció de l’institut.
Mobilitat: implantació de les superilles. 
Sagrada Família
Tramvia de les Glòries a Verdaguer per la 

Prioritats dels barris
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Obres ‘business-friendly’

MERitxEll M. PAuné

Les obres són la cara més visible de 
tot ajuntament i sovint també la 
més reveladora. I aquest mandat a 
Barcelona, si bé s’han fet obres als 
10 districtes, les actuacions més 
vistoses s’han concentrat en espais 
emblemàtics i cèntrics: Passeig de 
Gràcia, Diagonal, Balmes, Mitre, 
Rambla Catalunya, Passeig Sant 
Joan, Paral·lel, entorn del Born 
Centre Cultural… Més que recon-
ÀJXUDFLRQV�FRQWXQGHQWV��HQ�OD�PD-
joria de casos es tracta de rentats 
de cara per a estimular l’economia 
de la zona a curt termini, dotant 
les vies de voreres XXL per atreure 
més passejants i així incrementar 
la facturació de comerços i res-
tauració, nova oferta d’activitats 
municipals i dispositius ‘smart’ 

d’última generació. El lífting tam-
bé redueix els locals buits, atrau 
LQYHUVLy� L� UHYDORULW]D� OHV� ÀQTXHV��
(Q� GHÀQLWLYD�� OHV� REUHV� HQ� ]RQHV�
nobles creen riquesa a les zones 
nobles i reforcen la marca Barcelo-
na, mostrant al món una imatge de 
ciutat d’èxit, allunyada dels durs 
retrats de crisi i picaresca que ha 
airejat la premsa internacional.

Aquest caire ‘business-friendly’ 
també ha impregnat plans urbanís-
tics destinats a afavorir obres pri-
vades, que han produït xocs molt 
sorollosos amb oposició i entitats 
veïnals i socials. El cas paradigmà-
tic és la marina de luxe al Port Vell, 
impulsada per l’Autoritat Portuària 
però recolzada molt explícitament 
�ÀQV�L�WRW�FHUFDQW�LQYHUVRUV�HQ�SHU-

sona- pel propi tinent d’alcalde 
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives. Al-
WUHV�FDVRV�KDQ�HVWDW�OD�0RGLÀFDFLy�
del Pla d’Usos de Ciutat Vella, que 
¶ÁH[LELOLW]D·�HO�YHWR�D�QRXV�QHJRFLV�
turístics i permet obrir-ne en certs 
FDUUHUV�L�HGLÀFLV��L�PpV�UHFHQWPHQW�
HO� URFDPEROHVF� PRYLPHQW� G·HGLÀ-
cabilitats a tres bandes per cons-
truir un hotel de gran luxe on ara hi 
ha la Torre Deutsche Bank.

L’altra gran font de xocs del 
mandat ha estat la compensació 
d’inversions a través d’externalit-
zacions i permutes. És a dir, l’afany 
de gastar menys malgrat disposar 
tres anys seguits de superàvit. El 
Pla 100x1000, per exemple, preveu 
construir mil pisos públics de llo-
guer social amb els ingressos obtin-
guts de la privatització parcial de 
26 aparcaments. El centre comer-
cial La Maquinista agrairà la re-
TXDOLÀFDFLy�TXH�OL�SHUPHW�GXSOLFDU�
VXSHUItFLH�ÀQDQoDQW�OD�FRQVWUXFFLy�
d’una escola pública propera. La 
supervivència de la Torre Garcini, 
al Guinardó, depèn d’una permuta 
amb Núñez i Navarro, que lliurarà 
OD�PDVLD�L�OD�ÀQFD�GH�&DQ�5LSROO�JUD-
tis al consistori a canvi d’un altre 
VRODU�RQ�HGLÀFDU�SLVRV�GH� OX[H��/D�
primera oferta va fer aigües per 
l’oposició dels veïns de Sarrià a 
VDFULÀFDU�XQ� WHUUHQ\�TXH�GH� IDFWR�
forma part del Parc de l’Oreneta i 
encara no hi ha nou acord.

3URMHFWHV�D�GLIHUHQWV�YHORFLWDWV
Capítol a part mereix la plaça de les 
Glòries, la gran aspiradora d’inver-
sió municipal. Cridada a ser la gran 
obra de ciutat d’aquesta dècada, 
és un projecte de llarg recorregut i 
venia amb molt pressupost ja com-
promès. No obstant, l’enderroc del 

WDPERU�KD�HVWDW�XQ�SXQW�G·LQÁH[Ly�
i quedarà com un símbol d’aquest 
mandat. La transformació avança a 
tota vela i comença a atraure veïns 
i turistes. Ha inclòs dues estrenes 
molt potents, els nous Encants 
Vells i el Disseny Hub Barcelona. La 
major licitació d’obra pública ha 
estat, precisament, per als túnels 
que han de soterrar la Gran Via al 
seu pas per Glòries.

L’altra gran projecte de ciutat, 
en canvi, gairebé no ha avançat. 
El Pla Sant Andreu - Sagrera, amb 
epicentre a la nova estació d’AVE 
intermodal, s’ha hagut de rees-
criure perquè depenia de plusvà-
lues immobiliàries calculades a 

preus de bombolla. Tot i la rebaixa 
de 800 a 650 milions d’euros en 
el pressupost total, acordada per 
Ajuntament i Foment el 2013, les 
licitacions estatals arriben a comp-
tagotes. El replantejament ha allu-
nyat la piqueta de la masia de Can 

Riera, amenaçada pels gratacels 
del Sector Prim a La Verneda, però 
no ha amnistiat la Vil·la romana i la 
resta de troballes arqueològiques. 
El calaix de vies de Sants avança 
més lleuger i ja encara la segona 
fase, però té fortes turbulències en 
perspectiva perquè la tercera fase 
exigeix resoldre sí o sí el delicat 
afer Can Vies.

El Parc dels Tres Turons -pro-
jecte que la ciutat arrossega des 
de 1954- gairebé no ha progressat, 
però passa desapercebut per l’èxit 
del rehabilitat Turó de la Rovira. 
També avança a pas de cargol el 
Pla Cor de La Rambla, que havia 
de recuperar la via per als barce-

lonins i que avui per avui només ha 
reordenat alguns elements, com 
pintors, estàtues humanes, quios-
cos de premsa i armaris de cable-
jat. Als barris, diversos espais en 
desús tenen en marxa reconver-
sions en pols d’equipaments, que 
avancen a batzegades. Alguns es-
tan més avançats, com Can Batlló 
o la Colònia Castells, altres són 
encara incipients, com La Model. 
La palma se l’emporta, però, Ca-
sernes de Sant Andreu. El descam-
pat que ocupaven les antigues de-
pendències militars, on havien de 
ÁRULU� SLVRV� VRFLDOV� L� HTXLSDPHQWV��
acumula nou anys de retard. A 
la llista de projectes endarrerits 
també hi ha el cobriment de la 
Ronda de Dalt -promesa electoral 
de Trias-, el port pesquer, el Canò-
drom, la presó de Trinitat Vella, la 
Marina del Prat Vermell, l’eix Pere 
IV i les ampliacions dels hospitals 
Clínic i del Mar.

,� ÀQDOPHQW� WHQLP� HOV� PHORQV�
sense obrir. Dos els ha vetat l’opo-
sició: el Morrot i les Portes de 
Collserola. Tres més els ha descar-
tat el consistori per no obrir nous 
fronts: l’humanització de l’avin-
guda Meridiana, l’ampliació de 
Sants Estació -que inclou repensar 
la plaça Països Catalans i l’estació 
d’autobusos- i el rescat de la Ciu-
tadella.

Rentats de cara a les artèries nobles, voreres 

;;/��O·DGpX�DO�WDPERU�GH�*OzULHV�L�FRQÁLFWHV�
amb oposició i veïns, entre els ‘hits’ del mandat

OLes obres en zones 
“nobles” mostren al 
món una ciutat d’èxit 
allunyada dels retrats 
de crisi i picaresca

OMalgrat el superàvit 
pressupostari, l’afany 
de no gastar ha 
propiciat la venda de 
patrimoni públic

joAn linuxbCn
8QD�GH�OHV�REUHV�HVWUHOOD�GHO�JRYHUQ�7ULDV�KD�HVWDW�OD�UHFXSHUDFLy�GHO�%RUQ�FRP�D�FHQWUH�FXOWXUDO

El seu caràcter fort i dures enganxades amb entitats 
veïnals l’han convertit en un dels polítics municipals més 
controvertits. Fins i tot entre la premsa. En quatre anys 
ha canviat tres cops de gerent. En iniciar el mandat, 
O·REVWLQDFLy�HQ�PRGLÀFDU�HOV�SURMHFWHV�KHUHWDWV�SHU�*OzULHV�
L�6DQWV�YDQ�JHQHUDU�WHQVLRQV�L�UHWDUGV��*XLD�OHV�DFWXDFLRQV�
d’Hàbitat Urbà amb el ‘mantra’ que decora el seu despatx 
>´8QD�FLXWDW�DXWRVXÀFLHQW�GH�EDUULV�SURGXFWLXV�D�YHORFLWDW�
humana”], que sovint s’estavella contra les prosaiques 
urgències de la crisi i les servituds de governar en minoria.

Vives, ‘l’enfant terrible’

OBona part dels plans 
urbanístics endegats 
han afavorit interessos 
privats i han xocat amb 
l’oposició veïnal

Diagonal.
0RGLÀFDFLy�GHO�3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj�DOV�
entorns del temple de Sagrada Família.
Realització dels equipaments pendents a 
l’illa Myrurgia i al cinema Niza.
Sant antoni
Acabar la remodelació i obrir el mercat de 
Sant Antoni.
Espai veïnal a Calàbria 66.
Mesures per pal·liar la desigualtat i la 
pobresa oculta i en favor de la cohesió 
social.

SantS-mOntjuïC
Centre Social de Sants
Ascensor i escales mecàniques a l’estació 
i intercanviador del metro de la plaça de 
Sants (L1/L5).

Can Batlló: Construir els equipaments de 
barri o proximitat equipament per a la gent 
gran, per a persones amb discapacitats, 
casal cívic al sectos Parcerisa), abans que 
els equipaments de ciutat.
Equipaments esportius a la zona de Magòria 
dins del projecte de Can Batlló.
el polvorí
Vigilància i seguretat.
Millores en el transport públic (Línia 9)
Acabar la urbanització del barri.
Hostafrancs
([HFXFLy�GHÀQLWLYD�GHO�3(5,�G·+RVWDIUDQFV�
Reforma integral de la plaça dels Països 
Catalans, arranjament d’un seguit de 
carrers de la part baixa d’Hostafrancs 
i control del mal ús de l’espai públic: 
terrasses, publicitat, incivisme etc.

Prioritats dels barris
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pas enrere en educació

lAuRA AznAR

El descontentament dels professio-
nals envers l’actuació del consisto-
ri queda constatat amb el fet que 
“per primera vegada en la història 
de la democràcia a Barcelona, tota 
la comunitat educativa municipal 
ha demanat la dimissió d’un regi-
dor d’educació, Gerard Ardenuy”, 
explica el mestre i delegat de 
CCOO Joan Medina. En el terreny 
educatiu, els tres grans eixos en 
què l’Ajuntament ha centrat la 
seva intervenció han estat les es-
coles bressol, les matriculacions i 
OD�SODQLÀFDFLy�GH�OHV�SODFHV�

$GpX�DO�PRGHO�G·HVFROD�EUHVVRO
Si existia un model de qualitat en 
el sistema educatiu a Barcelona, 
aquest era el de les escoles bres-
sol, competència pràcticament ex-
clusiva del consistori. “Era la niña 
bonita”, recorda Remei Gómez, 
professora d’educació primària a 
Sant Adrià del Besòs. Malaurada-

ment però, l’arribada d’Ardanuy 
davant la regidoria d’educació 
ha invertit aquesta lògica i en la 
darrera legislatura s’ha consolidat 
la tendència d’entendre l’eta-
pa 0-3 com un període purament 
assistencial i no com una etapa 
bàsica per al desenvolupament 
intel·lectual, efectiu i motriu de 
l’infant. Els professionals del sec-
tor creuen que aquest canvi en la 
conceptualització política de les 
escoles bressol és l’element clau 
per entendre les transformacions 
que ha patit el model: Començant 
per l’augment de les ràtios d’in-
fants, que comporta una menor 
atenció individualitzada, passant 
per l’increment inicial de les quo-
tes, seguint amb la reducció del 

suport, amb el conseqüent des-
bordament de les treballadores, 
i acabant-ho d’adobar amb les 
externalitzacions i les privatitza-
cions dels serveis.

Sobre aquesta darrera mesura, 
l’Ajuntament s’atribueix la crea-
ció de més de 20 escoles bressol 
a la ciutat de Barcelona durant el 
mandat de CiU, una dada que el 
delegat sindical desmenteix. “No-
més n’ha obert tres i són de gestió 
indirecta”, puntualitza Medina, 
“és a dir, són de propietat munici-
pal però la gestió de tota l’esco-
la i el seu projecte educatiu està 
en mans d’empreses privades”. A 
més, també considera “d’especial 
gravetat” el fet que la meitat de 
OD� SODQWLOOD� OD� FRQÀJXUL� SHUVRQDO�
interí i que en els darrers dos anys 
la Generalitat hi hagi aportat zero 
euros.

Malgrat la pèrdua qualitativa 
que ha patit el model, les famílies 
segueixen reclamant una plaça pú-
blica en aquestes escoles, però ac-
tualment només s’està atenent un 
59% de la demanda. “Estem tirant 
enrere”, lamenta Remei Gómez, 
“perquè el percentatge restant 
s’empeny cap la privada i algunes 
mares s’estan veient forçades a 
abandonar el mercat laboral per 
tenir cura de les criatures”.

0DWUtFXOHV�L�VHJUHJDFLy
Una de les principals crítiques a 
aquesta legislatura ha estat l’en-
focament de l’Ajuntament a l’ho-
ra d’intervenir en les matrícules. 
“Les escoles no acaben de ser una 

SHWLWD� UDGLRJUDÀD� GHO� TXH� VyQ� HOV�
barris”, constata Marta Verde-
jo, educadora d’escola bressol i 
membre de la Plataforma 0-3. Des 
d’aquesta perspectiva, el consisto-
ri no ha sabut promoure una dis-
tribució equitativa dels diferents 
SHUÀOV�G·DOXPQHV�HQ�HOV�FHQWUHV�GHO�
seu entorn i això ha generat segre-
gació, la formació de guetos i de-
sigualtats entre les escoles. “N’hi 
ha que concentren grans bosses 
GH�SREUHVD�L�GH�LPPLJUDFLyµ��DÀU-
ma Remei Gómez, “i si consideres 
que haurien de complir la funció 
d’equitat entre l’alumnat, caldria 
que totes oferissin les mateixes 
condicions”. En aquesta mateixa 
línia Verdejo considera que les ins-
titucions han de potenciar la crea-
ció de projectes innovadors en els 
centres educatius que estan que-
dant relegats, per evitar així els 

desequilibris respecte els que des-
punten i aglutinen més demanda.

)DOWD�GH�SODFHV�L�HTXLSDPHQWV
L’augment de ràtios i l’obertura de 
bolets, és a dir, la creació de línies 
addicionals degut a que l’oferta de 
places és més limitada que la de-
manda existent, s’ha convertit en 
una tònica en els centres escolars 
d’alguns barris. “A P3 ens hem tro-
bat repetidament amb la necessi-
WDW�G·REULU�QH�ÀQV�D�WUHVµ��ODPHQWD�
Gómez. Aquest és el cas del Poble-
nou i de Gràcia, entre d’altres bar-
ris, on per al curs 2015-2016 s’han 
denegat sol·licituds de primera 
opció i més de 150 famílies han es-
tat privades del seu dret d’escollir 
escola. Tot plegat ha posat de ma-
nifest la mancança de places públi-
ques disponibles, la necessitat que 
es construeixin nous equipaments 

HGXFDWLXV� L� OD� PDOD� SODQLÀFDFLy�
feta pel Consorci d’Educació, que 
ha improvisat solucions temporals 
a aquesta problemàtica incorpo-
rant bolets a tort i a dret dins les 
escoles, sense tenir en compte que 
això comporta la pèrdua d’espais 
destinats a altres usos.

Però aquest no és l’únic pro-
blema, també hi ha la qüestió de 
la concertació. “Actualment a 
Barcelona hi ha un 40% de centres 
públics front un 60% de concertats 
L� SULYDWVµ�� DÀUPD� 0DULQD� 3pUH]��
membre d’USTEC-STEs. Tal com 
explica, l’Ajuntament ha optat per 
derivar a l’escola concertada les 
famílies que s’han quedat sense 
plaça pública, al·legant que aques-
ta també forma part del sistema 
educatiu de Barcelona. “Ha posat 
pedaços enlloc de donar resposta a 
la demanda existent i de reclamar 
a la Generalitat que creï aquestes 
places”, sentencia Pérez.

Ni les demandes ni les mobilit-
zacions de la comunitat educativa, 
especialment la vinculada amb les 
escoles bressol, no han servit per-
què l’Ajuntament desfés les mesu-
res que han provocat la involució 
del sistema educatiu públic de la 
ciutat de Barcelona. Com a mínim 
però, la seva insistència ha acon-
seguit frenar-les. Per ara, tal com 
conclou Marta Verdejo, “hem fet 
tot l’imaginable i la única aposta 
que ens queda és canviar el govern 
municipal”.

Els darrers quatre anys de mandat convergent 

a l’Ajuntament de Barcelona han comportat 

una involució del sistema educatiu municipal. 

Almenys aquesta és la percepció de bona part 

dels professionals del sector, particularment 

dels treballadors i les treballadores de les escoles 

bressol

OPer primera vegada 
en democràcia la 
comunitat educativa 
ha demanat la dimissió 
d’un regidor d’educació

MAnEl VillAlbA
´)ODVKPREµ�GH�YXLW�HVFROHV�GH�1RX�%DUULV�HQ�GHIHQVD�GH�O·HGXFDFLy�S~EOLFD�HO�SDVVDW���G·DEULO

El nou enfocament polític de l’escola 
bressol, que es va prendre d’esquenes a la 
comunitat educativa, va portar a que aquesta 
s’organitzés i creés la Plataforma 0-3. Tots 
els col·lectius que la integren han fet tot 
el que està a les seves mans “per intentar 
DWXUDU�DTXHVW�GHVDVWUHµ��H[SOLFD�9HUGHMR��
GHV�GH�VRUWLU�DO�FDUUHU�ÀQV�D�IHU�XQD�YDJD�

GH�WUHV�GLHV��/·DFFLy�PpV�VLJQLÀFDWLYD�TXH�
YDQ�HPSUHQGUH�YD�VHU�OD�UHFROOLGD�GH�ÀUPHV��
més de 50.000 en total, per demanar la 
recuperació de l’anterior model i la retirada 
GH�OHV�PHVXUHV��1R�KR�KDQ�DFRQVHJXLW��SHUz�OD�
Plataforma 0-3 ha servit per aturar-les, per 
fer entrar les bressol dins l’esfera mediàtica i 
SHU�WUHXUH�HOV�FRORUV�D�O·$MXQWDPHQW�

“Trias vol pàrquing, nosaltres volem bressol”

Construcció d’un Casal per a la gent gran.
la Satalia
Pla de mobilitat a Montjuïc i barris 
limítrofs.
Supressió del Piknic Electrònic als Jardins 
Joan Brossa.
Elecció directa del regidors de districte.

leS COrtS
avinguda xile
Nou institut.
Acabar els plans Anglesola i Colònia 
Castells.
Acabar estació de la Línia 5 i les tres de la 
Línia 9 del Metro.
'HÀQLFLy�GH�OD�FRPSHQVDFLy�GHO�)&�
Barcelona per la demolició del Miniestadi i 
el nou pavelló.

Camp nou
Guanyar escoles bressol.
Poliesportiu.
el racó de les Corts
Facilitar l’accés del visitants al Museu del 
Barça, amb rètols indicatius de l’itinerari.
Construcció de la residència del carrer 
Benavent.
Suport als comerciants.
les Corts
Pla Danubi i nous equipaments.
(GLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�SHU�DO�EDUUL�
Residència per a la gent gran i IEI al carrer 
d’Anglesola (Generalitat).
Sant ramon nonat
Escola bressol pública.
Zona universitària
Completa accessibilitat del metro, en les 

connexions de les línies i en les sortides 
al carrer (una reivindicació pendent de fa 
molts anys).
Perllongament del carrer Trias i Giró 
ÀQV�DO�FDUUHU�+H\QHV��ID����DQ\V�TXH�KR�
demanem).
Recuperar per al barri la zona 6a que el 
PGM dedica a zona verda i que es perllonga 
per tot el carrer Keynes, actualment 
ocupada per instal·lacions del Centre 
G·,QYHVWLJDFLRQV�&LHQWtÀTXHV�

Sarrià-Sant GerVaSi
aV amb afectacions 
urbanístiques les planes
Desafectar i consolidar els habitatges, 
sense enderrocs ni reallotjaments.
La desafectació hauria de permetre obres 

Prioritats dels barris
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la salut, de dret a negoci

CRistinA PAloMAR

El mes de febrer passat el Parla-
ment de Catalunya va instar la 
conselleria de Salut a investigar 
l’activitat de Barnaclínic, una clí-
nica privada ubicada en una de 
les plantes de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. La petició es va produir 
arran d’una demanda de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de la Salut 
(ACES). La patronal, que agrupa 
248 entitats de sanitat privades, 
creu que Barnaclínic els perjudica 
perquè “realitza activitat privada 
en entitats sanitàries públiques 

utilitzant recursos materials, eco-
nòmics i humans que paguen tots 
els ciutadans”. Segons dades de la 
conselleria de Salut, 561 treballa-
dors de l’Hospital Clínic van aten-
dre pacients de Barnaclínic durant 
el 2013.

L’ACES no és l’única que ha de-
mandat Barnaclínic. Els treballa-
dors afectats de l’Hospital Clínic, 
que encapçala l’àrea integral de 

salut Esquerra i que vetlla per la 
salut de més de 500.000 barcelo-
nins, porten temps denunciant la 
“perversió” d’aquest model. “Bar-
naclínic té les seves pròpies instal-
lacions. Tanmateix, si la interven-
ció és molt greu, el malalt que ha 
pagat una atenció privada va a la 
UCI de l’Hospital Clínic i ocupa el 
lloc d’un altre malalt de la sani-
tat pública”, explica la Marcel·la 
Güell, responsable de sanitat de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona (Favb).

'LVFULPLQDFLy�HQWUH�ULFV�L�SREUHV
Els defensors d’aquest experiment 
remarquen que és l’única forma de 
garantir que els metges del cen-
tre hospitalari no marxin a altres 
llocs atrets per millors condicions 
econòmiques. El que no diuen és 
que el model incrementa enca-
ra més les desigualtats socials en 
discriminar entre rics i pobres. Qui 
tingui diners podrà operar-se de 
cataractes aquella mateixa tarda. 
Qui no en tingui, s’haurà d’esperar 
més d’un any encara que s’estigui 
quedant cec. A l’Hospital del Mar, 
que atén els districtes de Ciu-
tat Vella i Sant Martí integrats en 
l’àrea de salut Litoral Mar, milers 
de pacients esperen tanda amb 
les proves a punt de caducar i en 
altres centres de la ciutat les ope-
racions d’esquena arrosseguen una 
GHPRUD�GH�ÀQV�D�VHW�DQ\V�

El cas de Barnaclínic és només 
la punta de l’iceberg d’un pla or-
questrat pel govern de CiU per 
desmantellar poc a poc la sanitat 
pública i repartir-se el pastís de 
més de vuit mil milions d’euros de 
pressupost entre el sector sanita-
ri privat seguint l’exemple que el 
PP ha aplicat a Madrid i València. 
L’aposta és segura perquè l’enve-
lliment de la població barcelonina 
fa que el negoci sigui rendible des 
del primer cèntim. Sota el lema 
“quan pitjor vagi la pública, millor 
anirà la privada” la salut està dei-
xant de ser un dret fonamental per 
convertir-se en una mercaderia. I 
VL�DO�ÀQDO�HOV�Q~PHURV�QR�VXUWHQ��QR�
passa res. Sempre es poden socia-

litzar les pèrdues.
Amb l’excusa de la crisi eco-

nòmica, el govern de CiU porta 
cinc anys externalitzant serveis, 
acomiadant personal eventual, 
precaritzant les condicions la-
ERUDOV� GHOV� WUHEDOODGRUV� À[HV� L�
recentralitzant l’assistència pri-
mària dels barris que tants anys 
va costar construir. El resultat ha 
estat la pèrdua de la qualitat d’un 
dels serveis estrella del feble es-
tat del benestar català. Gràcies a 
una tisorada sense precedents es 
tanquen quiròfans i llits, es redu-
eixen les intervencions quirúrgi-
ques, es col·lapsen les urgències 
i el temps d’espera per operar-se 
supera l’any amb escreix. És la 

combinació perfecta perquè el 
pacient desesperat recorri als ser-
veis de l’atenció privada.

IDCsalud, el rei del mambo

'H� WRWV� HOV� EHQHÀFLDWV� SHU� OD� SR-
lítica externalitzadora de Boi Ruiz 
avalada per Artur Mas, el hòlding 
sanitari IDCsalud és el que més 
diners s’ha embutxacat del CatSa-
lut. Concretament, uns 300 milions 
d’euros en quatre anys, segons 
dades dels sindicats. Que hospi-
tals com el Clínic derivin gran part 
de la seva activitat al Sagrat Cor, 
l’Hospital General de Catalunya i 
la Clínica Platón, tots ells centres 
propietat d’IDCsalud, no és una ca-
sualitat.

El metge Víctor Madera ha 
aconseguit fer d’aquest grup sa-
nitari -propietat d’un fons de ca-
pital risc- el primer gestor privat 
d’Espanya. IDCsalud és propietari a 
Catalunya de les clíniques Platón y 
del Pilar, de l’Hospital Universitari 
Sagrat Cor, de la Clínica del Vallès 
i de l’Hospital General de Catalu-
nya. A la llista s’hi han afegit ara 
els hospitals del grup Quirón des-
prés de la compra del 61% del grup 
propietat de la família de Publio 
Cordón. Són l’Hospital Quirón, 
l’Hospital Quirón Teknon i l’Hos-
pital Universitari Quirón Dexeus. 
L’home fort de Madera a Catalunya 
és Xavier Mate García, antic gerent 
de l’Hospital de Sant Celoni i gran 
defensor de la política de Boi Ruíz.

Llits tancats, reducció d’operacions, llistes 

d’espera interminables, retallada de l’atenció 

primària, venda de dades i derivacions a la 

privada. Amb la crisi com a excusa, el conseller 

Boi Ruiz porta dues legislatures desmantellant 

la sanitat pública amb l’objectiu de convertir la 

salut en un lucratiu negoci

OEl pastís del sector 
sanitari privat és de 
8.000 milions d’euros, 
un negoci rendible des 
del primer cèntim

dAni CodinA
$VVHPEOHD�GH�WUHEDOODGRUV�D�O·+RVSLWDO�GH�6DQW�3DX��SULQFLSLV�GH�����

$SURÀWDQW�OHV�YDFDQFHV�GH�6HWPDQD�
Santa, el govern català ha donat via 
lliure al polèmic programa Visc+, 
que preveu la venda il·legal de dades 
sanitàries personals als centres 
d’investigació tant nacionals com 
internacionals, i a la creació a Lleida 
del Consorci Sistema Integral de 
Salut (SIS), que centralitzarà tots els 
centres de salut públics i privats de la 
demarcació. “Aquest ens facilitarà que se 

subcontractin serveis a mútues privades 
i aquestes tindran accés a les teves 
GDGHVµ��GHQXQFLD�0DUFHOÃOD�*�HOO�

La creació del consorci, que es podria 
estendre a la resta de demarcacions 
catalanes, ha generat el rebuig frontal 
dels treballadors sanitaris públics 
perquè veuen la mesura innecessària 
a no ser que respongui a un nou intent 
de privatització per part de l’executiu 
convergent. D’acord amb la proposta 

del govern d’Artur Mas, el SIS es regirà 
pel dret privat, obrirà la porta a la 
realització d’activitat privada en els 
centres públics, prioritzarà els principis 
PHUFDQWLOV�EDVDWV�HQ�HOV�EHQHÀFLV�
HFRQzPLFV�L�VXSRVDUj�OD�SUHFDULW]DFLy�
del personal sanitari. “Tot el que s’ha 
fet a la sanitat pública catalana donaria 
motius de sobra per estar cada dia en 
peu de guerra des del 2011”, conclou la 
responsable de sanitat de la Favb.

Nova volta de cargol: el programa Visc+ i el consorci SIS

de consolidació, conservació, rehabilitació 
integral i reconstrucció de tots els 
habitatges.
Expropiar els terrenys afectats pel Parc 
1DWXUDO�TXH�QR�VLJXLQ�HGLÀFDEOHV�QL�
HVWLJXLQ�HGLÀFDWV��GH�FRP~�DFRUG�DPE�HOV�
SURSLHWDULV��HQ�XQ�WHUPLQL�Pj[LP�D�GHÀQLU�
mont d’Orsà de Vallvidrera
Inversions necessàries per dur a terme el 
Pla de Futur 2010-2020.
Bus de nit als barris de muntanya.
3OD�HVSHFtÀF�GH�UHFROOLGD�L�WUDFWDPHQW�GH�
brossa orgànica per las barris de muntanya.
ronda General mitre
Iniciar la reurbanització del carrer Balmes, 
entre la plaça Joaquim Folguerra i la plaça 
Molina.
Reordenació i racionalització de 

l’aparcament de superfície de motos a la 
ronda general Mitre.
Reordenació viària del carrer Atenes i gir a 
l’esquerra des de la ronda General Mitre.
Santa maria de Vallvidrera -mas 
Sauró
Urbanització i eixamplament dels carrers.
Equipaments esportiu per als barris de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.
Recuperació del mercat de Vallvidrera com 
a espai cultural per al barri.

GràCia
Coll-Vallcarca
Iniciar la reforma ja aprovada del 14A Coll.
Agilització o paralització del Parc dels Tres 
Turons.
Construcció d’equipaments sociosanitaris 

per a la gent gran.
Gràcia nord-Vallcarca
Expropiació dels habitatges afectats.
Urbanització de la Rambla Verda.
Construcció d’habitatge social a l’avinguda 
de Vallcarca per allotjar els veïns afectats.
travessera de dalt
Ampliació de les voreres i arranjament de 
la calçada.
Humanització del trànsit.
No més negocis turístics i recolzament del 
comerç de proximitat.
Vila de Gràcia
Creació del CUAP Esperança: el volem 
S~EOLF��DPE�UHFXUVRV�VXÀFLHQWV�L�REHUW�OHV�
24 hores del dia tots els dies de l’any.
Les reivindicacions que han sortit després 
del procés participatiu del Pla d’Usos: 

Prioritats dels barris
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una ciutat de dones pobres

sylViAnE dAhAn
Responsable de la vocalia 

de dones de la Favb

'HV� GHO� EUHVVRO� ÀQV� D� OD� YHOOHVD��
constatem la feminització creixent 
de la pobresa. La crisi i la reducció 
de recursos econòmics en políti-
ques socials afecten clarament les 
dones. Han suposat que activitats 
abans cobertes pel sistema públic 
tornin a l’àmbit privat no remu-
nerat. Cosa que es tradueix en in-
justícia, vulnerabilitat i pèrdua de 
llocs de treball -principalment fe-
PHQt���L�VHUYHLV�GHÀFLHQWV�SHU�D�GR-
nes amb diversitat funcional. Les 
dones carreguen amb més treball 
domèstic i moltes de les tasques 
de cura són suportades fonamen-
talment per elles.

En les lluites contra les violèn-
cies masclistes sempre hem reivin-
dicat la independència econòmica 
com a condició essencial de l’apo-
derament de les dones. Perquè la 
primera violència és la pobresa. Ja 
abans de la crisi les dones no tenien 
les mateixes oportunitats que els 
homes, però ara el problema s’ha 
accentuat. La precarització del 
mercat laboral, el treball parcial, 
les jornades laborals discontínues 
per les interrupcions (materni-
tat...) i els salaris inferiors als dels 
homes tenen una conseqüència en 

el sistema de protecció social, com 
ara les pensions i l’atur. El 24% de 
persones ocupades a temps parcial 
són dones davant del 8% dels ho-
mes. Les dones perceben una pen-
sió mitjana un 38% inferior a la dels 
homes i, com que les dones viuen 
més, s‘augmenta la vulnerabilitat 
de les dones de més de 65 anys 
quan viuen soles.

L’emprenedoria femenina ha 
augmentat durant la crisi, repre-
sentant un 30,8%. Són moltes les 
dones que no tenen una altra opció 
que establir-se com a autònomes, 
un 80% sense tenir cap persona 
assalariada, la qual cosa indica 
que no estem davant de la creació 
d’empreses, sinó d’autoocupació. 
Tenir feina ha deixat de ser una as-
segurança per no patir situació de 
pobresa; el 12,4% de les treballa-
dores són pobres.

Tot plegat es tracta d’una vi-
olència estructural inacceptable 
contra les dones.

Més problemes de salut

La composició de les famílies tam-
bé ha canviat. El 94% dels llars 
monoparentals, són “monoMa-
rentals.” Una dada que va lligada 
directament a l’increment de la 
pobresa infantil. Avui, un de cada 
quatre infants és pobre. Assumir 
responsabilitats en la unitat fami-

liar en aquestes condicions crea 
molts patiments.

Per tant, es constata també 
un deteriorament de la salut físi-
ca i mental de les dones degut a 
l’empitjorament de les seves con-
dicions de vida. Amb les reducci-
ons pressupostàries el col·lectiu 
femení és el mes afectat, en una 
doble vessant: com a persona que 
precisa atenció i com a curadora. 
La cura de persones dependents 
és desenvolupada en un 83% per 
dones davant d’un 17% per homes. 
Les dones pateixen malestars físics 
associats a l’ansietat i l’estrès, i 
trastorns crònics (41,7% davant 

d’un 35,4%). Els trastorns mentals 
també són superiors en les dones 
(15,1% de risc, davant el 9,6% dels 
homes).

(O�IXWXU�GH�OHV�GRQHV�MRYHV
Mentre el nombre de dones amb 
estudis superiors supera el d’ho-
mes, la taxa d’ocupació femenina 
és inferior a la masculina. La si-
tuació de les joves és encara més 
preocupant, perquè estan especi-

alment afectades per la reforma 
laboral i a la falta d’opcions. L’atur 
juvenil és el més elevat: un 53,9% 
per als homes i un 45,9% per a les 
dones d’entre 16 i 24 anys.

S’incrementa la taxa de pobre-
sa en la població juvenil de més de 
16 anys. Moltes no acaben els es-
tudis, busquen feina fora... i mol-
tes veuen en la prostitució l’única 
sortida immediata, ajudades en 
això per sectors que no saben ofe-
rir altres sortides a la pobresa, i 
que banalitzen l’explotació sexual. 
Moltes són immigrades, encara més 
vulnerables. Unes polítiques públi-

ques conseqüents són urgents per 
avançar cap a una ciutat justa per 
a les dones.

El moviment veïnal té obert un 
profund debat sobre de la geogra-
ÀD�GH� OD�SREUHVD�� ¢6RUWLUHP�GH� OD�
crisi amb una societat més desigual 
entre barris rics i barris pobres, 
entre més homes rics i més dones 
pobres, entre grans amb més po-
der adquisitiu i més noies pobres i 
sense futur?

Tots els programes electorals 
fans promeses. Alguns plantegen 
la legalització de la prostitució. En 
l’última assemblea de la Favb es 
va aprovar una resolució sobre una 
realitat que afecta un col·lectiu de 
persones -ampli i creixent- en si-
tuació de vulnerabilitat i determi-
nant en l’evolució de les polítiques 
d’igualtat entre homes i dones, 
d’una societat més democràtica i 
amb dones realment lliures.

¢/HV� GRQHV� TXH� HQWUDUDQ� D�
l’Ajuntament seran capaces d’as-
VXPLU�DTXHVW�UHSWH"�¢4Xq�HQ�GLXHQ�
els seus programes perspectius? 
¢4XLQHV� UHVSRVWHV� GRQHQ� DOV� GLIH-
rents problemes de les dones de la 
FLXWDW"�¢/D�VRFLHWDW�VHUj�PpV�LJXD-
OLWjULD�� PpV� MXVWD�� PpV� SDFtÀFD� L�
OHV�GRQHV�PHQ\V�SREUHV�DO�ÀQDO�GHO�
PDQGDW"�¢3HUPHWUDQ�D�OHV�FLXWDGD-
nes que participin plenament en 
els afers públics?

Des del moviment veïnal hi se-
rem en aquesta lluita, com a sub-
jectes polítiques de ple dret.

Podem constatar que les dones són molt presents 

en aquestes eleccions municipals. Tres dones són 

cap de llista, i també hi són tant en la resta de 

composició de les llistes com en els comitès de 

FDPSDQ\D�GHOV�GLIHUHQWV�SDUWLWV��¢6HUj�VXÀFLHQW�
aquesta presència per reduir les desigualtats 

entre homes i dones a la nostra ciutat?

OCaldrà veure si la forta 
presència de dones 
en les candidatures 
municipals es tradueix 
en més igualtat

AnnA CARlotA
'DYDQW�OD�IDOWD�G·LQJUHVRV��PROWHV�GRQHV�KDQ�WRUQDW�DO�WUHEDOO�GRPqVWLF

paralització de llicències de bars, 
restaurants, hotels i allotjaments turístics, 
etc.
Redacció d’un pla d’habitatge.
Revisió del PERI des d’un punt de vista 
social.

HOrta-Guinardó
Baix Guinardó
Poliesportiu als terrenys de l’antiga 
caserna.
Urbanització del Torrent de Lligalbé.
Font d’en Fargues
3URMHFWH�GHÀQLWLX�L�FRQVWUXFFLy�GH�
l’ascensor a la Davallada de Gallecs.
8UEDQLW]DFLy�GHÀQLWLYD�GH�OD�SODoD�)RQW�
d’en Fargues, protecció del quiosc 
modernista i reurbanització del carrer 

Monstserrat de Casanovas per evitar 
l’esllavissada de la muntanya del 
Guinardó quan plou. Construcció d’un 
aparcament que permeti la reurbanització 
de carrers.
Desdoblament del bus de barri 117 que ens 
apropi al metro Maragall.
Horta
Institut.
Recuperació del local de la plaça Eivissa 17 
per a ús públic.
Eliminar del PGM el Túnel d’Horta.
la Clota
Continuar amb les inversions en el 
clavegueram.
Construcció del parc de la Clota incloent 
horts urbans.
Aprovar i realitzar els plans de millora 

Prioritats dels barris

louRdEs PonCE

Al programa electoral del PP de les darreres 
eleccions es proposava la retirada de la Llei de 
O·$YRUWDPHQW�GHO�JRYHUQ�=DSDWHUR��(O�33�MD�KL�
havia interposat un recurs al Constitucional, 
GH�PDMRULD�FRQVHUYDGRUD��(O�¶VHQWLW�FRP~·��R�
la prudència, de la que sovint presumeixen, 
HOV�KDXULHQ�G·KDYHU�IHW�HVSHUDU��SHUz��TXq�pV�HO�
que fan? Nomenar com a Ministre de Justícia 
al progressista i ‘gran defensor’ de les dones, 
$OEHUWR�5XL]�*DOODUGyQ��(O�0LQLVWUH�VDS�PROW�
bé el que suposa ser dona i com ens realitzem 
les dones amb la maternitat, inclús aquella 

QR�GHVLWMDGD����/D�SURSRVWD�GH�/OHL�YD�DUULEDU�
al Congrés. Alguns partits van presentar 
esmenes i van intentar negociar; de nou, 
les dones vàrem omplir els carrers amb les 
velles consignes: “Ni a Londres, ni a París, 
avortament aquí”, “Fora rosaris del nostres 
ovaris”…Finalment, el Ministre va dimitir i la 
seva proposta no va prosperar, excepte l’article 
UHIHUHQW�D�OHV�GRQHV�PpV�GqELOV��OHV�MRYHV�GH����
a 18 anys. 

Les dones fa temps, segles, que sabem el 
que volem i estem fartes de que la Conferència 
Episcopal i el ministre de torn vulguin legislar 
sobre els nostres ovaris.

Nosaltres parim, nosaltres decidim
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el precipici de l’habitatge

GEMMA AGuilERA

Un miler de persones dormen als 
carrers de Barcelona cada nit i 
unes 800 més s’han instal·lat en 
assentaments o barraques amb 
condicions de salubritat molt pre-
càries. Viuen la situació més extre-
ma, però molts altres barcelonins 
es troben a un sol pas de creuar 
aquesta línia vermella que certi-
ÀFD� TXH� OD�PDQFD� G·XQ� KDELWDWJH�
digne per a tots els ciutadans és, 
de lluny, l’emergència més greu 
a la ciutat. Mentrestant, més de 
����SLVRV��VHJRQV�GDGHV�RÀFLDOV�GH�
l’Ajuntament- no són res més que 
un apunt comptable dels bancs o 
les immobiliàries que han desnonat 
els seus propietaris perquè en un 
moment determinat no podien fer 
front al pagament de la hipoteca 
o del lloguer. De fet, a la ciutat el 
80% dels desnonaments, una vinte-
na per setmana, corresponen a llo-
guers. No és estrany, el preu mitjà 
en el mercat lliure és de 688 euros, 
i el de lloguer públic arriba en al-
guns casos als 600. Per altra ban-
da, en el registre de sol·licitants 
G·KDELWDWJHV� GH� SURWHFFLy� RÀFLDO�
de lloguer hi ha gairebé 30.000 
inscrits, per una quantitat irrisòria 
d’oferta.  

$�WRFDU�GHO�SUHFLSLFL
En aquestes circumstàncies, són 
molts els que veuen obligats a 
viure en una habitació. D’altres 
no tenen ni aquesta possibilitat, 
perquè s’han quedat sense res i 
resten a l’espera d’obtenir un ha-
bitatge d’emergència social, pisos 
que l’Ajuntament proporciona amb 
caràcter temporal als desnonats 
que es queden al carrer. Uns 900 
pisos des del 2009, segons la sín-
dica de Greuges de Barcelona, una 
[LIUD� ´DEVROXWDPHQW� LQVXÀFLHQWµ��
lamenta  Toni Tallada, portaveu del 
col·lectiu 500x200 per un lloguer 
públic i assequible, que denuncia 
que l’Ajuntament no dóna sortida 
a moltes emergències perquè apli-
ca criteris restrictius: “En queden 
excloses famílies que viuen en ha-
bitacions, persones que no tinguin 

ÀOOV� R� TXH� HVWLJXLQ� PROW� PDODOWV��
els que no estan empadronats i 
els propietaris i llogaters que han 
deixat de pagar però romanen al 
pis, perquè se’ls considera legal-
ment ocupes, unes restriccions que 
estan deixant molta gent tirada al 
carrer”. Amb tot, Tallada matisa 
TXH� ´DO� ÀQDO� GHO� PDQGDW� KDQ� DF-
celerat l’entrega de pisos d’emer-
gència i han mirat de trobar pisos 
per aquí i per allà”.

Des de la Favb, el responsable 
d’habitatge, Joan Balañach, també 
considera que la gestió dels habi-
tatges d’emergència és el punt 
més fosc de la gestió municipal: 
“Té un suspens brutal, hi ha unes 
llistes d’espera inadmissibles i una 
escassetat de recursos penosa, que 
fa que moltes persones i famílies 
desnonades estiguin totalment 
desprotegides”. Per altra banda, si 
bé el març passat es va desallotjar 
el darrer gran assentament, a la 
plaça de les Glòries, i s’ha acon-
seguit que les persones s’instal·lin 
en pisos o habitacions, de lloguer 
o ocupats, encara hi ha centenars 
de persones que viuen en petits as-
sentaments o barraques, però que 
no podrien accedir als habitatges 
d’emergència perquè no estan em-
padronats. Des de la Xarxa de Su-
ports als Assentaments es lamenta 
que amb aquests desallotjaments, 
“en comptes d’integrar les perso-
nes a la societat amb mesures com 

facilitats laborals o pisos socials, 
les penalitza”.

Pisos buits, la gran immoralitat

La lluita veïnal i d’entitats socials 
en els darrers anys ha estat molt 
centrada en els desnonaments, el 
80% dels quals són per impagament 
de lloguer. 500X20 va començar 
treballant a Nou Barris, però la seva 
experiència ha servit a tota la ciu-
tat. “Fa un any vam crear la Taula 
d’Habitatge per gestionar els casos 
de desnonament en col·laboració 
amb el districte, i el cert és que la 
feina feta ha servit per exportar-la 
a la resta de la ciutat. Però no és 
VXÀFLHQW�� SHUTXq� HO� SUREOHPD� GH�
fons és la manca d’habitatge. Hi ha 
centenars de pisos buits a mans de 

bancs o immobiliàries i el nombre 
de desnonaments no s’ha reduït, 
aquesta és la gran injustícia que 
hauria de combatre amb totes les 
armes l’Ajuntament”, rebla Toni 
Tallada.

“L’esforç ciutadà i la solida-
ritat als barris ha estat una gran 
pressió per a l’Ajuntament, i sí 
que observem un canvi de ten-
dència en les polítiques d’habi-
tatge municipal, com ara que les 
seves promocions ja no són de 
venda, sinó de lloguer, amb una 
concessió per l’ús del pis durant 
75 anys però mantenint-se la pro-
pietat pública, o que s’ha creat 
una comissió perquè les entitats 
bancàries posin a disposició de 
la borsa de lloguer social els pi-
sos buits que tenen a la ciutat o 
si no, siguin sancionades amb una 
multa”, afegeix Joan Balañach. 
S’estima que la meitat d’aquests 
pisos estan ocupats de forma il-
legal. Amb tot, el representant de 
la Favb remarca que “anem tard, 
la situació d’emergència social 
que viu la ciutat és molt greu”.

De fet, el Parlament de Ca-
talunya ha aprovat una llei per 
la qual la Generalitat i els ajun-
taments tindran dret de compra 
preferent d’habitatges que esti-
guin en mas de bancs per evitar 
desnonaments. Això ha de perme-
tre impedir que els pisos en què 
hi resideixen famílies en situació 
de vulnerabilitat puguin passar a 

mans de fons “voltors”.
Tant la Favb com l’entitat 

500x20 tenen clar que una de les 
raons per les quals la ciutat ha ar-
ribat al col·lapse d’emergència so-
cial en habitatge és la falta d’un 
parc de lloguer social potent, que 
a Barcelona és només del 5%, un 
10% menys que la mitjana euro-
pea. Consideren vital “generar un 
parc de lloguer social i assequible 
que doni la possibilitat a les famí-
lies amb pocs recursos d’accedir a 
l’habitatge en condicions dignes”, 
i demanen a la ciutadania “seguir 
pressionant per assegurar-se que 
es compleixen els compromisos”.  
En aquest sentit, des del 2014, els 
SLVRV�GH�SURWHFFLy�RÀFLDO�GH�OORJXHU�
que queden buits perquè el lloga-
ter marxa voluntàriament, passen 
a formar part de la borsa de pisos 
d’emergència, “gràcies a la pressió 
de la gent i les entitats”, remarca 
Balañach.

No hi ha una recepta miracu-
losa que doni una llar a tots els 
barcelonins que ara no veuen 
reconegut el seu dret a un habi-
tatge digne. Cal fer molta feina 
i seguir pressionant l’administra-
ció perquè tingui com a prioritat 
absoluta aquest dret, però sense 
oblidar que una part de la solució 
és moral: un petit gest dels bancs, 
molts dels quals són antigues cai-
xes que han oblidat la seva funció 
social originària, canviaria radi-
calment el panorama.

Pisos buits a mans dels bancs i immobiliàries, 

desnonaments, lloguers abusius, VPO que ja 

ningú no compra, persones sense sostre... L’accés 

a l’habitatge a Barcelona és un incendi amb 

molts focus, el més greu dels quals és la manca 

de pisos d’emergència, l’avantsala del carrer. 

En els darrers anys s’han fet avenços, però els 

FLXWDGDQV�DYLVHQ�TXH�VyQ�FODUDPHQW�LQVXÀFLHQWV

dAni CodinA
0XOWLWXGLQjULD�PDQLIHVWDFLy�GHO�3$+�D�%DUFHORQD�HO����GH�IHEUHU�GH�����

&DGD�EDUUL�pV�XQ�PyQ��SHUz�HOV�PpV�FDVWLJDWV�SHU�OD�FULVL�
necessiten un pla de xoc “per posar, amb caràcter urgent, 
tot el parc de pisos buits a l’abast de les famílies que estan 
VHQVH�UHV��PROWHV�FREUDQW�HOV�����HXURV�R�UHVµ��DVVHQ\DOD�HO�
Toni Tallada, que apunta que “no té cap sentit construir 
VPO de compra, cal traspassar-ho tot a lloguer públic, 
perquè a tots els barris cal garantir, com en educació i 
sanitat, el dret a un habitatge públic”. Per tant, més enllà 
de resoldre les emergències puntuals de veïns desnonats, 
als barris es té clar que cal una política a mig i llarg termini 
que estigui per sobre de canvis de color polític a la ciutat.

Pla de xoc i futur

urbana, respectant les identitats del barri.
montbau
Tercera etapa de remodelació dels carrers 
del barri.
Millorar la mobilitat i accessibilitat del 
barri.
Bus de barri que connecti Montbau amb els 
serveis de primera necessitat.

nOu BarriS
Can peguera
Desenvolupament del “Pla de futur” del 
barri.
Fer front a les greus mancances de nivell 
social i econòmic que pateix els veïns i 
veïnes.
Aconseguir la gestió cívica del Casal de 
la gent gran i de l’equipament infantil i 

juvenil Tronada.
Ciutat meridiana
Camp de futbol, casal de joves, casal de 
la gent gran, local per a la AV, piscina i 
obertura de tots els equipaments durant les 
vacances.
Millora en la freqüència del pas del metro 
i escales mecàniques en les zones on es 
necessiten.
Manteniment del verd del barri.
Guineueta
Rehabilitació del parc de la Guineueta.
Rehabilitació de la masia de Can Carrera.
Casal per a la gent gran i escola bressol.
porta
Remodelació de la plaça Sóller.
Negociació del PERI del barri.
Moratòria per a llicències d’obra nova.

Prioritats dels barris
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el transporte, a debate

luis CAldEiRo

Tras catorce años de subidas conti-
nuas e inmisericordes de la T-10 (la 
tarjeta de metro más utilizada), a 
ÀQDOHV�GH�GLFLHPEUH�GH������DOJR�
ocurrió: El enésimo aumento anun-
ciado para el año siguiente fue de 
tales proporciones (de 9,80 a 10,30 
euros) y se dirigía a una ciudada-
nía tan castigada por la crisis, que 
el descontento prendió mecha y 
cristalizó en el movimiento Stop 
Pujades. El nuevo movimiento se 
decantó desde el principio por la 
acción directa, y desplegó un am-
plio abanico de actos, desde la 
detención de convoyes a la ocu-
pación, en coordinación con los 
<D\RÁDXWDV��GH�OD�VHGH�FHQWUDO�GH�
la Autoridad del Transporte Metro-
politano (ATM).

En 2015 la T-10 no sólo no ha 
aumentado, sino que su precio ha 
bajado a 9,95 euros, algo inédito 
en una ciudad donde el Ayunta-
miento -sea del color político que 
sea- siempre se ha negado no ya 
a rebajar las tarifas, sino tan si-
quiera a congelarlas. Tal vez haya 
LQÁXLGR� HQ� HOOR� OD� SROtWLFD� �GHVGH�
la proximidad de las elecciones a 
la aprobación de los presupuestos 
municipales de este año- pero no 
cabe duda de que dicha rebaja es 
consecuencia directa de aquellas 
movilizaciones.

/DV�LQIUDHVWUXFWXUDV
La inconclusa línea 9 nació con un 
objetivo: Romper la radialidad de 
la red de metro, conectando en-
tre sí potentes focos de movilidad 
futura (la estación del TGV de la 
Sagrera, la Ciudad de la Justicia 
y Zona Universitaria), además de 
romper con el secular aislamiento 
de zonas como la Marina de Sants 
(Zona Franca) o la falta de comuni-
cación transversal entre los barrios 
de la parte alta de la ciudad (por 
encima de la Diagonal) que, re-
cordemos, no es solamente Sarrià, 
sino también Porta y Nou Barris. La 
IDOWD�GH�ÀQDQFLDFLyQ��VLQ�HPEDUJR��
ha obligado a toda una serie de 
aplazamientos y a la paralización 
LQGHÀQLGD�GHO�SUR\HFWR��$�IDOWD�GH�
línea 9, urge buscar alternativas, 
entre las que el bus y el tranvía 
aparecen -en opinión de los exper-

tos- como las más sostenibles. En 
este sentido, la Plataforma para la 
Promoción del Transporte Público 
�373�� DÀUPD� TXH� UHVXOWD� ´SULRUL-
tario” conectar las dos líneas de 
Tranvía por la Diagonal, así como 
potenciar el autobús.

/D�JHVWLyQ
El Departament de Territori de la 
Generalitat y la ATM han ideado un 
proyecto denominado “T-Mobili-
tat”, que básicamente es un nue-
vo modelo tarifario y de gestión 
del transporte público. Empezará 
a implantarse en 2016 (Zona 1) y 
se convertirá en el único sistema 
vigente en 2018. La T-Mobilitat 
supondrá la sustitución de la tra-
dicional tarjeta de cartón con ban-
da magnética por otras dotadas 
de “chip” y tecnología contactless 
(que valida el viaje acercando el 
título a la máquina), aparte de 
la aparición de nuevas formas de 
pago (entre otras, un título post-
pago que permite abonar los viajes 
realizados por cuenta bancaria, 
como cualquier factura). Pero, so-
bre todo, constituirá un verdadero 
cambio cualitativo en dirección a la 
privatización: Introduce una nueva 
ÀJXUD�HQ�OD�JHVWLyQ�GHO�WUDQVSRUWH�
público, el Adjudicatario, que se 
suma así a los actores tradiciona-

les (usuario, administración y ope-
rador, sea éste público o privado). 
En este caso, el  adjudicatario será 
“SOC-Mobilitat”, unión temporal 
de empresas (UTE) integrada por 
las empresas CaixaBank (es decir, 
/D�&DL[D���0DUÀQD��)XMLWVX�H�,QGUD�
Sistemas. Entre otras suculentas 
prerrogativas, SOC-Mobilitat dis-
pondrá de la gestión de la golosa 
base de datos que se obtendrá a 
partir de la información que pro-
porcionen las tarjetas: hábitos de 
transporte, cuentas bancarias, etc. 
“Con ello se les regala un poder”, 

asegura Pau Sotelo, portavoz de 
Stop Pujades.

El Bus

Es un hecho que la antigua red de 
autobuses de Barcelona (unos mil 
vehículos distribuidos en 100 lí-
neas) conformaban, en palabras 
del ingeniero de caminos y urba-
nista Francesc Magrinyà, “un espa-
guetti en el que el ciudadano ape-
nas controlaba unas pocas líneas y 
desprovechaba el resto”. Para sol-
ventar esta situación, en octubre 
de 2012 comenzó a implantarse la 

red ortogonal de Bus, que actual-
mente se estructura en seis líneas 
verticales, otras tantas horizonta-
les y una diagonal.

El modelo ortogonal original, 
explica Magrinyà, consistía en re-
ducir esas 100 líneas a 30, lo que 
posibilitaría, por un lado, “aumen-
tar la frecuencia sin comprar un 
solo autobús más”, concretamente 
de 12 a 4 minutos; y por otro, re-
ducir el tiempo medio por trayecto 

(de 45 minutos-1 hora y 15 minutos 
a 30-45 minutos). Algo factible ya 
que “muchas líneas actualmente se 
superponen y pisan reduciendo la 
velocidad del servicio”. A cambio, 
el ciudadano habría de hacer más 
transbordos, como en el metro.

Desafortunadamente, esas 30 
líneas han quedado reducidas a 13, 
hecho que atribuye a un lobby de la 
movilidad, compuesto por el RACC, 
Abertis y SABA, con el Departamen-
to de Circulación del Ayuntamiento 
al frente. El sistema actual de 13 
líneas -“un híbrido que no contenta 
a nadie”- perjudica, en su opinión, 
a “los sectores de la ciudad con una 
pobreza más elevada”.

El pasado 11 de abril se celebró el I Congreso en 

defensa del Transporte Público, promovido por 

treinta entidades de toda Cataluña. Un excelente 

motivo para hacer memoria y balance de los 

últimos cuatro años en esta materia

OLa revuelta ciudadana 
por la subida de tarifas 
ha propiciado un 
debate global sobre la 
movilidad en la ciudad

joAn MoREjón
/D�KLVWyULFD�UHLYLQGLFDFLyQ�GH�OD�XQLyQ�GHO�WUDQYtD�SRU�OD�'LDJRQDO�IRUPD�SDUWH�GHO�GHEDWH�DELHUWR

El pasado 11 de abril se celebró, en el 
Ateneo Harmonia del barrio de Sant 
Andreu, el I Congreso en Defensa del 
Transporte Público en el ámbito catalán, 
promovido por una treintena de entidades 
de toda índole, desde la propia Favb y su 
equivalente a nivel autonómico, la Confavc, 
DO�PRYLPLHQWR�6WRS�3XMDGHV��SDVDQGR�
por la Plataforma para la Promoción del 
Transporte Público (PTP), Ecologistas en 
$FFLyQ�GH�&DWDOXxD�R�ORV�<D\RÁDXWDV��(O�
Congreso llegó, tras dos horas y media de 
debate, a toda una serie de conclusiones 
\�SURSXHVWDV��GHVGH�UHDÀUPDUVH�HQ�
reivindicaciones ya clásicas como acabar con 
los sueldos astronómicos de los directivos 
de las empresas públicas de transporte, la 
negativa a la privatización de la gestión 

o la auditoría ciudadana de la Deuda del 
Transporte Público -y la consiguiente 
negativa al pago de la deuda ilegítima-; a 
propuestas ampliamente consensuadas como 
garantizar el derecho a la accesibilidad al 
transporte público. También se pidió “acabar 
las infraestructuras interrumpidas” -en 
referencia a la línea 9 y a la conexión entre 
HO�7UDPEHVzV�\�HO�7UDPEDL[���DVt�FRPR�OD�
apuesta por una Red de buses “de ámbito 
metropolitano” y no meramente municipal. 
En cuanto a la T-Mobilitat, se reclamó una 
“gestión y propiedad públicas”, además de 
VROLFLWDU�HO�FRQWUDWR�ÀUPDGR�FRQ�OD�87(�
SOC-Mobilitat. Finalmente, se acordó 
crear un “espacio de coordinación de luchas 
HVWDEOHµ�D�ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�HO�VHJXLPLHQWR�
de los acuerdos tomados.

El transporte público ya tiene congreso

prosperitat
Pla d’equipaments que tingui en compte 
l’encaix dels actuals equipaments que 
HVWDQ�HQ�SUHFDUL�R�TXH�VyQ�LQVXÀFLHQWV��OHV�
noves necessitats i el sòl públic disponible. 
Compliment del conveni perquè almenys 
HO�����GH�O·HGLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�GHO�FDUUHU�
Boada sigui per a equipaments.
Pla de mobilitat del barri tenint en compte 
l’estudi realitzat en l’anterior mandat.
Mesures per analitzar i revertir els efectes 
de la crisi i les retallades.
roquetes
Construcció d’una residència per a gent 
gran a Rodrigo Caro amb carrer Alcántara.
Cobriment de la ronda de Dalt entre esl 
carrers Almansa i Joaquim Valls.
Aparcament municipal al carrer Antonio 

Machado.
torre Baró
5HYLVLy�L�PRGLÀFDFLy�GHO�3(5,�
Acabar les obres començades.
Connectar amb transport públic la zona 
alta i baixa del barri.
torre llobeta
Urbanització dels carrers Cubelles, Pardo, 
passatge Ponstons i la placeta de Cartellà 
amb l’avinguda Borbó.
Semàfor a la cantonada de Riera d’Horta 
amb el carrer Velià.
Instal·lació d’una deixalleria. 
turó de la peira
Construcció del bloc Q.
Remodelació del passeig de la Peira i el 
camp de futbol.
Remodelació de la plaça Olof Palme.

Verdum
Reurbanització del carrer Almansa.
Nou local per a les activitats del barri i seu 
per a l’AV de Verdum.
Aconseguir que el casal de barri de Verdum 
no estigui compartit i es faci servir només 
com a casal.

Sant andreu
Bon pastor
Quarta fase de remodelació de les cases 
barates, reservant una illa de cases com a 
Museu d’Història de Barcelona,
Aconseguir que l’autobús arribi els centres 
sanitaris, que el h-8 arriba a la parada 
de metro de Bon Pastor, continuar amb 
la implantació de la xarxa ortogonal i pla 
global de mobilitat a la zona.

Prioritats dels barris
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mar, muntanya i boina

dAVid GARCíA MAtEu

Barcelona té mar, muntanya i boi-
na. De fet, si bé els dos primers 
haurien de ser els instruments 
naturals per netejar l’atmosfe-
ra dels agents contaminants, la 
VHYD�HÀFjFLD�SHUG�IRUoD�SHU�FXOSD�
d’elements intrusos. Ja no només 
són els vehicles que circulen per la 
ciutat els responsables de la tra-
dicional capa marronosa dels dies 
anticiclònics, sinó que també hi 
entren en joc altres elements amb 
el vistiplau de l’administració.

0jUTXHWLQJ�YHUG
Una de les primeres decisions que 
va prendre el Govern de Trias en 
arribar al poder, va ser l’elimina-
ció de la regidoria de Medi Ambient 
per incloure aquesta qüestió en 
l’extens ventall que ofereix Urba-
nisme. I va ser d’aquesta cartera 
d’on va sorgir el primer projecte 
estrella de la nova legislatura: les 
16 portes d’accés a Collserola. Un 
projecte que més que estrella, es 

va “estrellar” al cap de les poques 
setmanes. Sota les crítiques del 
moviment veïnal per no comptar 
des d’un inici amb les seves pro-
postes, i les renegociacions per 
tirar endavant el Programa d’Ac-
tuació Municipal (PAM), el projec-
te ha acabat amb un llibre editat 
i la projecció d’una única porta. 

Aquesta, si més no, ha tirat en-
davant gràcies a la descoberta 
del Pont dels Tres Ulls de la Trini-
tat Nova. Ara, però, recuperar la 
idea de connectar la ciutat amb 
la muntanya a través dels 16 cor-
redors verds sembla continuar sen-
se gaires adeptes. Els ecologistes 
pateixen per la possibilitat que el 
projecte sigui més aviat un creixe-
ment descontrolat de les visites a 
la serra, que no pas un acostament 
a la natura. A més, part dels col-
lectius ciutadans també veuen de 
rerefons tota una maquinària per 
atraure turistes al parc natural 
amb l’objectiu de rendibilitzar la 
gran inversió, en comptes de prio-
ritzar les necessitats i la sostenibi-
litat mediambiental que demanden 
ÀQV�D�XQD�QRUDQWHQD�G·HQWLWDWV�

'H�OD�VHUUD�D�OD�FLPHQWHUD
Però el que continua sent un pro-
blema mediambientalment pre-
ocupant és la cimentera de La-
farge (antiga Asland), situada a 
Montcada. I ja no només des del 
punt de vista ecològic, sinó tam-
bé sanitari. Des de 1917, els veïns 
i les veïnes han de conviure amb 
els agents contaminants que alli-
bera la planta. De fet, és l’única 
instal·lació d’aquestes caracte-
rístiques situada encara dins d’un 
nucli urbà.

Les plataformes veïnals i eco-
logistes critiquen que alguns dels 
tipus de gasos i partícules conta-
minats que expulsa la planta per 
fabricar el ciment, es troben dins 
GHO� JUXS� �� HQ� OD� FODVVLÀFDFLy� GH�
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Una categoria on entren 
totes aquelles partícules que po-
den resultar cancerígenes per les 
persones. De fet, si bé algunes 
són visibles, com les que regular-
ment cobreixen la superfície dels 
cotxes o de les terrasses, hi ha 
d’altres que són imperceptibles 
per a l’ull humà. Les més perillo-
ses. Segons els estudis que utilitza 
l’Agrupació de Veïns de Can Sant 
Joan, aquestes s’expandirien per 
l’atmosfera en un radi de 4 o 5 
quilòmetres, afectant poblacions 
veïnes com Santa Coloma de Gra-
menet, la Llagosta, Ripollet o els 

districtes de Sant Andreu o Nou 
Barris.

Però el poder polític, lluny 
d’enfrontar-se amb la major mul-
tinacional del ciment del món, el 
que fa és afavorir la seva produc-
tivitat de manera indirecta. Ara, 
Lafarge pot presumir de cremar re-
sidus humans i industrials als seus 
forns com a combustible, i a sobre 
rebre retribucions de les arques 
públiques per complir amb una tas-
ca que no li pertocaria: incinerar 
brossa.

Xemeneia marítima

Si la zona nord-oest de la ciutat 
ha de conviure amb les partícules 
que expulsa Lafarge, els barris ma-
rítims més propers al port també 
han de patir la seva particular xe-
meneia. Si bé s’acostuma a consi-
derar un èxit l’arribada de cruce-
ristes al port, el que no s’acostuma 
a analitzar són els greus perjudicis 
que provoquen a la qualitat at-
mosfèrica de la ciutat. Tenint en 
compte que aquestes embarcaci-
ons utilitzen el fueloil pesat (que 
FRQWp�ÀQV�D�������YHJDGHV�PpV�VR-
fre que el dièsel dels automòbils i 
camions), un ja es pot fer a la idea 
GHO� UHVXOWDW� TXH� GHL[HQ� ÀQV� D� VHW�
grans creures atracats al port amb 
els motors en marxa. Tot un còctel 
de residus atmosfèrics d’aquell fa-

mós “grup 1” de l’OMS.

0RGHO�GH�FLXWDW
Però ja sigui per les activitats eco-
nòmiques que es desenvolupen al 
mar o a la muntanya, la ciutat fa 
anys que té un problema que no sap 
solucionar, però que es pot repre-
sentar amb dades. Segons l’Ajun-
tament, Barcelona té una densitat 
de 5.900 turismes per quilòmetre 
quadrat. Una xifra molt superior a 
la d’altres ciutats espanyoles o eu-

ropees. Al qual cal sumar una nova 
variable: més del 50% dels cotxes 
que hi circulen són de fora de la 
ciutat, i al voltant del 60% són di-
qVHO�� HOV� TXDOV� DOOLEHUHQ� ÀQV� D� ���
vegades més diòxid de nitrogen 
que un cotxe de benzina. Ara bé, 
la promoció del transport públic 
més aviat voreja la indignació. Bon 
exemple són les pujades reiterades 
de les tarifes des de principis de 
legislatura, que només les lluites 
socials han aconseguit aturar.

La densa capa que cobreix la ciutat els dies 

DQWLFLFOzQLFV�pV�OD�UDGLRJUDÀD�GH�O·DLUH�TXH�HV�
respira. Lluny d’aplicar mesures que millorin 

la qualitat atmosfèrica, l’administració promou 

determinades activitats, sense posar fre a la 

contaminació que provoquen

O/D�ÁH[LELOLW]DFLy�GH�
la normativa per a la 
instal·lació d’antenes 
de telefonia preocupa 
profundament els veïns

ARxiu fAVb
(O�SURMHFWH�´3RUWHV�GH�&ROOVHURODµ�V·KD�TXHGDW�HQ�XQ�FDODL[�D�IDOWD�GH�FRQVHQV

Amb l’empenta del Mobile World Congrés del 2014, 
O·$MXQWDPHQW�HQ�SOH��WUHW�G·,&9�(8L$��YD�DSURYDU�OD�
ÁH[LELOLW]DFLy�GH�OD�QRUPDWLYD�TXH�SHUPHW�FROÃORFDU�
DPE�PDMRU�OOLEHUWDW�OHV�DQWHQHV�TXH�OHV�RSHUDGRUHV�GH�
WHOHFRPXQLFDFLRQV�FRQVLGHULQ�QHFHVVjULHV��8QD�PRGLÀFDFLy�
OHJDO�TXH��DO�FDS�L�D�OD�À��SURPRYLD�DXJPHQWDU�OHV�����
antenes actuals a 1.300 de noves. La idea? Radiar potències 
més baixes, donada la quantitat més gran d’oferta, en 
menors distàncies. Si bé les companyies asseguren que no 
existeixen estudis que vinculin directament les radiacions 
electromagnètiques amb l’augment de malalties de la gent 
que viu al voltant de les antenes, el temor dels veïns davant 
aquests aparells tampoc no desapareix.

Contaminació 
electromagnètica

OA la brutal 
contaminació pel 
trànsit s’han d’afegir 
les emissions dels 
creuers i la cimentera

Equipaments pendents: casal de la gent 
gran, nou projecte esportiu per a l’antic 
camp de futbol del carrer Santander.
navas
3DFLÀFDFLy�GH�OD�0HULGLDQD�
Remodelació de la plaça de la Guineu.
Reorganització de la plaça Fernando Reyes.
Sagrera
3DFLÀFDFLy�GH�OD�0HULGLDQD�
Acabar la urbanització de la plaça Crist Rei.
Equipaments de l’AISS.
Sant andreu de palomar
Anul·lació del projecte d’ampliació del 
Centre Comercial La Maquinista i 600 
habitatges.
3DFLÀFDFLy�GHO�FDUUHU�*UDQ�GH�6DQW�$QGUHX�
Finalització dels grans projectes pendents 
(Casernes, Coats, AVE)

Sant martí
Besòs
Posada en marxa de la reparació dels 
HGLÀFLV�DPE�DOXPLQRVL�
Instal·lació d’ascensors a l’exterior dels 
habitatges.
Ampliació del CAP Besòs.
Clot-Camp de l’arpa
Obertura immediata de la residència i 
centre de dia per a gent de l’Alchemika.
Molts més recursos i prioritat per a la 
sanitat i l’educació públiques, revertint 
privatitzacions i retallades. Hospital de 
Sant Pau i Dos de Maig 100% públics.
Glòries: tot el túnel (Padilla, Sant Joan de 
Malta), equipaments de barri, habitatge 
públic, més transport públic i pla d’usos 
anti-turistització.

Front marítim
Construcció del passeig marítim.
Escola bressol Remedios Varo.
Noves urgències a l’Hospital del Mar.
Gran Via- perú- espronceda
Retirada de l’antena de telefonia del carrer 
Marroc amb Bac de Roda.
Solucionar els problemes del Parc Central.
la palmera
Biblioteca pública.
Casal per a joves i centre de dia per a la 
gent gran.
Habitatge social.
la pau
Centre de dia i residència per a la gent 
gran al costat del col·legi La Pau.
Construcció del pàrquing municipal ja 
aprovat.

Prioritats dels barris
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Col·lapsats pel turisme

AlbA ARnAu

Quan Xavier Trias era a l’oposi-
ció, fa exactament quatre anys, 
brandava la bandera de recuperar 
la ciutat per als barcelonins i les 
barcelonines en detriment dels tu-
ristes que se l’havien apropiat. La 
darrera legislatura, la primera de 
Convergència i Unió al capdavant 
del consistori, ha deixat un seguit 
de pedaços quant a la problemàti-
ca del turisme que no han servit ni 
tan sols per redreçar una situació 
que cada cop es fa més insosteni-
ble per als veïns i veïnes que en 
pateixen directament els efectes. 
Una situació però, que no afecta 
en exclusiva les persones que viuen 
o treballen en els barris més turís-
tics, sinó que trasbalsa també l’ús 
de l’espai públic, la despesa muni-
cipal o la mobilitat a la ciutat, en-
tre d’altres qüesions que afecten 
tots els habitants de la ciutat.

A aquestes alçades, ningú no 

posa en dubte la importància del 
turisme com a activitat econòmica 
de la ciutat, si bé sí que es qües-
tiona la dependència que comen-
ça a generar per a Barcelona. Els 
veïns i veïnes, acusats de “turis-
mefòbics” i de voler expulsar els 
visitants de la ciutat, van deixar 

ben clar, a l’audiència pública 
que l’Ajuntament va convocar a 
contracor i per iniciativa veïnal 
D�ÀQDOV� GH� IHEUHU�� TXH�HO� SUREOH-
ma radicava en la mala gestió, 
la impunitat i el mal repartiment 
HQWUH�HO�SDVWtV�GHOV�EHQHÀFLV�L�HOV�

greuges a suportar. Els costos soci-
als del model turístic actual de la 
ciutat és el tema que es va posar 
sobre la taula i és el repte al qual 
el consistori haurà de respondre 
els propers anys, amb una política 
global i no d’apedaçament.

La implantació de la taxa turís-
tica que va entrar en vigor l’any 
2012 ha servit poc com a mesura 
pal·liativa de l’impacte d’aquesta 
activitat a la ciutat, principalment 

perquè, per acontentar el “lobby” 
empresarial, es va estipular l’obli-
gatorietat de revertir aquest bene-
ÀFL�HQ�OD�SUzSLD�SURPRFLy�WXUtVWLFD��
Un acord recent entre Ajuntament 
L�*HQHUDOLWDW�SUHWpQ�DUD�PRGLÀFDU�
aquesta situació, ampliant els su-
pòsits d’actuació per compensar 
l’impacte que suporten els barris.

Uns barris que veuen com, a 
marxes forçades, perden els veïns 
de tota la vida, el teixit comercial 
de proximitat o l’ús lliure de l’es-
pai públic, acaparat de terrasses o 
espais d’esbarjo privat. La desper-
sonalització d’espais i carrers sin-
gulars de la ciutat, que cada cop 

s’assemblen més als d’altres ciu-
tats turístiques del món, els pro-
blemes de mobilitat que ocasionen 
vehicles i vianants que col·lapsen 
vies i carrers o l’incivisme del que 
fan gala alguns dels visitants que 
arriben a Barcelona al llarg de 
l’any s’acumulen al llistat de greu-
ges que les institucions no han es-
tat capaces de fer front.

Un dels darrers pedaços del 
consistori per resoldre aquests 

greuges al barri de Ciutat Vella, 
un dels més sobresaturats, va con-
sistir en la reforma del Pla d’Usos, 
que els veïns van denunciar per 
la seva opacitat i contradiccions: 
aquest nou pla incrementava la 
densitat d’hotels al districte, que 
ja s’havia donat per saturat en el 
Pla de Turisme del propi Ajunta-
ment l’any 2009.

La gestió dels pisos turístics és 
un dels casos més sagnants de la 
problemàtica que envolta aquest 
tema. El desinterès que ha des-
pertat a l’administració durant els 
GDUUHUV�DQ\V�KD�SRUWDW�HO�FRQÁLFWH�
a nivells insostenibles i a una si-
tuació de descontrol difícil de re-
conduir sense una legislació ferma, 
clara i disciplinària amb aquells 
que no la compleixen.

El model turístic de Barcelona 
no és un maldecap recent. Com ex-
plica l’historiador Agustín Cócola al 
seu llibre “El barrio Gótico de Bar-
FHORQD��3ODQLÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�H�
imagen de marca”, ja al 1908, amb 
la creació de la SAF, la Societat 
d’atraccions de Forasters, es po-
saven sobre la taula conceptes tan 
actuals com el de “marca”, la pro-
moció en el marc internacional o la 
remodelació de la ciutat per fer-la 
més atractiva al visitant. Fins i tot, 
en la documentació d’aquesta so-
cietat trobem refereècies a la ne-
cessitat de preservar la seguretat 
i civisme. Les problemàtiques del 
turisme sembla doncs que s’enca-
llen en el temps.

L’estiu passat, la revolta dels veïns i veïnes de 

la Barceloneta contra els pisos i els mals usos 

turístics va evidenciar que la sobreexplotació 

GH�OD�FLXWDW�HQ�EHQHÀFL�G·DTXHVW�VHFWRU�L�G·XQV�
determinats interessos econòmics ha arribat al 

OtPLW�GH�OD�WROHUjQFLD�VRFLDO��(Q�EDUULV�ÀQV�L�WRW�
més enllà del centre urbà, els veïns ja no estan 

disposats a fer d’aparador de passavolants 

foranis ni a vendre’s l’espai públic a major 

glòria d’alguns lobies

AnnA CARlotA
8QD�GH�OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�YHwQDOV�pV�O·RUGHQDFLy�GHOV�DXWREXVRV�WXUtVWLFV

3RVD�HO�WHX�DQXQFL�D

������������
FDUUHU#IDYE�FDW

CARRER
OAls barris afectats 
preocupa la pèrdua del 
veïnat de tota la vida 
i del teixit comercial 
de proximitat

OEl turisme, més enllà 
d’afectar els barris que 
O·DFXOOHQ��LQÁXHL[�HQ�
l’ús de l’espai públic o 
la mobilitat de la ciutat

Rehabilitació de la pista esportiva del 
col·legi La Pau, que té grans desnivells.
maresme
Equipaments per a la gent gran.
'LJQLÀFDFLy�GHOV�HVSDLV�GH�MRFV�SHU�D�QHQV�
(set en total).
Ampliació i millora de l’ambulatori de 
Besòs-Maresme.
parc
Lluita contra l’incivisme a la zona del 
“triangle golfo” (Almogàvers, Pamplona, 
Pere IV i Marina).
Construcció d’equipaments públics 
(residència, centre de dia i escola bressol).
poblenou
Construcció de dos instituts.
Execució de les obres de l’Eix Pere IV i dels 
equipaments pendents a les Glòries i Pere IV.

Construcció d’habitatges de protecció 
RÀFLDO�DO���#�
Pla d’Usos de la Rambla del Poblenou.
Sant martí de provençals
Construcció d’una residència per a la gent 
JUDQ�L�XQ�FDVDO�GH�MRYHV�D�O·HGLÀFL�TXH�
ocupava l’antiga fàbrica Zenith.
Biblioteca pública.
Remodelació de la plaça del Porxos i de la 
Infància.
Verneda alta
Connexió de la rambla Prim amb la 
rambla 11 de Setembre (el barris 
de la Verneda i Sant Andreu estan 
desconnectats des de l’enderroc del pont 
de la Riera d’Horta).
Remodelació de la resta de passatges de 
Camp Arriassa.

Urbanització de la placeta Camí de la 
Verneda.
Vila olímpica
Accés a l’aigua freàtica per al reg dels 
jardins que formen part del disseny original 
de la Vila Olímpica, que actualment 
es realitza amb aigua de consum, poc 
sostenible (aproximadament uns 18.000 
metres cúbics anuals).
Casal de la gent gran.
5HVROGUH�HO�GqÀFLW�FRPHUFLDO�GHO�EDUUL�

Prioritats dels barris



CARRER136 Maig 2015 ElECCions 15

Eloi lAtoRRE

/D�FRUUXSFLy��HO�WUjÀF�G·LQWHUHVVRV�
HVSXULV�� HO� IUDX� L� O·HYDVLy� ÀVFDO��
s’han covertit en una taca que 
s’escampa pels grans cercles de 
SRGHU�� ÀQV� D� HVGHYHQLU� OD� VHJRQD�
preocupació dels catalans, segons 
l’última enquesta del Centre d’Es-
tudis d’Opinió feta pública el pas-
sat mes de març. S’ho han guanyat 
a pols. Només durant l’any passat, 
a tot l’Estat espanyol, les instàn-
cies judicials van dictaminar més 
de 2.000 imputacions relacionades 
amb corrupció política o delictes 
econòmics, agrupades en uns 150 
procediments. Un escenari com la 
Barcelona d’ara mateix ens per-
PHW�FRPSURYDU�ÀQV�D�TXLQ�SXQW�HO�
tsunami de la corrupció ens està 
sacsejant. Personatges que fa po-
ques dècades encarnaven el poder 
polític, econòmic i institucional 
de la ciutat han passat o han de 
passar pels jutjats, processats per 
GHOLFWHV�GH�IUDX�HFRQzPLF�R�WUjÀF�
G·LQÁXqQFLHV�

8Q�LQYHQWDUL�G·XUJqQFLD
Jordi Pujol, expresident de la Ge-
neralitat durant 23 anys, la seva 
GRQD� L� VLV� GHOV� VHXV� VHW� ÀOOV�� LP-
putats per un jutjat de Barcelona 
per haver ocultat durant més de 
30 anys una fortuna a l’estranger 
sobre l’origen de la qual no és gens 
clar. Un exalcalde de Barcelona, 
Narcís Serra, està imputat per 
administració deslleial en exerci-
ci del seu càrrec com a president 
de Caixa de Catalunya, per haver 
aprovat l’any 2010, una apujada 
generalitzada dels salaris dels alts 
directius de l’entitat en un mo-
ment en que la caixa ja patia una 
situació crítica. Un expresident 
del Barça, Josep Lluís Núñez, està 
complint una pena de dos anys i 
GRV�PHVRV�GH�SUHVy�DPE�HO�VHX�ÀOO�
per haver organitzat una xarxa que 
subornava inspectors d’hisenda per 
estalviar-se pagar 13 milions en im-
postos. I per tancar aquest peculiar 
rànquing, dos il·lustríssims veïns de 
Barcelona, la germana del rei d’Es-

panya, Cristina de Borbó, i el seu 
marit Iñaki Urdangarin, que han de 
VHU�MXWMDWV�SHU�HYDVLy�ÀVFDO��L�HO�VH-
gon, a més per malversació de fons 
públics, entre altres delictes, per 
les seva activitat al capdavant de 
l’Institut Nóos, que ha instruït un 
jutjat de Palma).

Com els Pujol o els Urdangarin, 
uns quants representants de l’al-
ta burgesia barcelonina han estat 
processats durant aquests últims 
quatre anys per evasió d’impostos. 
En Destaquen, pel volum de les pe-
nes que els demanen, els Demetrio 
&DUFHOOHU��SDUH�L�ÀOO��SURSLHWDULV�GH�
l’imperi cerveser Damm, als quals 
OD�ÀVFDOLD�GHPDQD�SHQHV�GH����L����
anys de presó, respectivament, per 
KDYHU�RFXOWDW�DO�ÀVF�GXUDQW�PpV�GH�
25 anys bona part del seu patrimo-
ni i activitat econòmica simulant  
que residien a Portugal; el cas està 
pendent de judici a l’Audiència Na-
cional. Més bé els hi ha sortit la ju-
gada a la família Carulla, propietà-
ria del hòlding Agroalimen,  que el 
febrer de 2014 va pactar una pena 
de vint mesos de presó i una mul-
ta de 9 milions a un dels membres 
del clan, Lluís Carulla, que assumia 

ser l’inductor de l’impagament de 
l’IRPF dels quatre germans durant 
tres anys.

8Q� DOWUH� LQÁXHQW� SHUVRQDWJH�
que acaba de ser condemnat per 
IUDX� ÀVFDO� pV� (PLOL� &XDWUHFDVDV��
titular del bufet d’advocats que 
més factura a l’Estat, que tam-
bé ha acordat amb el jutjat una 
condemna de dos anys de presó 
i el retorn a Hisenda de 4,1 mili-
ons que admet haver defraudat. 
El processament de Cuatrecasas  
deixa en mala posició a l’alcalde 

Xavier Trias, ja que ha estat una 
persona molt escoltada pel titu-
lar de l’alcaldia. Fins el juliol de 
l’any passat l’advocat va presidir 

l’Associació Barcelo-
na Global, un lobby 
integrat pel bo i mi-
llor de l’empresariat 
barceloní amb l’ob-
jectiu de promoure 
la “marca Barcelona” 
com a ciutat de ne-
gocis, que ha signat 
diversos acords de 
col·laboració amb 
l’Ajuntament de la 
ciutat, i els seus pa-
trocinadors (i Cua-
trecasas particular-
ment) han tingut una 
presència destacada 
HQ�HOV�YLDWJHV�RÀFLDOV�
de l’alcalde a l’es-
tranger.

Durant la campa-
nya electoral que va 
portar Trias a l’al-
caldia, ara fa quatre 
anys, aquest va pro-
metre contundència 
contra la corrupció. 
“Si hi ha sospites 

G·DOJ~��VH·O�ID�IRUDµ��YD�DÀUPDU�HQ�
el debat entre candidats organit-
zat per la Favb el maig de 2011. 
La corrupció havia enrarit l’últim 

tram del mandat de Jordi Hereu, 
després de l’esclat del cas xarxa de 
WUjÀF� G·LQÁXqQFLHV� GH� IXQFLRQDULV�
de Ciutat Vella (que va provocar la 
dimissió de la regidora del distric-
te, Itzíar González) i la imputació 
del tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Ramon Garcia Bragado, el gerent 
de l’àrea Ramon Masseguer i l’as-
sessor jurídic Enric Llambies per 
pressumpta prevaricació en la tra-
mitació del projecte d’hotel que 
promovien els homes forts del Pa-
lau de la Música, Fèlix Millet i Jordi 
Montull.

Però la proclama de Trias va 
quedar en el terreny de les de-
claracions d’intencions, perquè, 
en un dels seus primers decrets 
d’alcaldia, va nomenar Masseguer 
coordinador de les empreses muni-
cipals. El cas de l’hotel del Palau 
va ser jutjat el maig de 2014, i es 
va saldar  –a l’espera dels recurs 
presentat per les entitats veïnals 
promotores de l’acusació particu-
lar- amb penes d’un any de presó 
per a Millet i Montull (lluny dels 
GHX�DQ\V�TXH�HOV�GHPDQDYD�OD�ÀV-
calia), i l’absolució de l’antiga cú-
pula d’Urbanisme.

Garcia Bragado no ha estat 
l’únic antic alt càrrec de les ad-
ministracions socialistes que ha 
acabat als jutjats. Assumpta Es-
carp (que també va ser regidora 
d’Urbanisme, entre altres àrees, 
durant els mandats de Joan Clos 
i Jordi Hereu) va estar imputada 
juntament amb una cinquantena 
d’alcaldes i regidors en el cas dels 
sobresous en forma de dietes que 
s’hauria adjudicat la cúpula de la 
Federació Catalana de Municipis; 
la causa va ser arxivada el març 
passat. Per la seva banda, José 
Ignacio Cuervo, que va ser tinent 
d’alcalde entre 2005 i 2007 i poste-
riorment delegat de la Generalitat 
a Madrid, està pendent de judici 
per un delicte d’estafa exercida 
per funcionari públic, per haver 
cobrat durant tres anys de l’Insti-
tut Català de la Salut, on tenia pla-
ça, i no haver informat que també 
estava rebent un sou de la Funda-
ció Sanitària de l’Hospital de Sant 
Pau; li demanen tres anys de presó.

la taca de la corrupció
Xavier Trias va prometre mà dura contra les 

males praxis, però va mantenir a l’organigrama 

municipal Ramon Masseguer, imputat en el cas 

de l’hotel del Palau de la Música i s’ha passejat 

en els seus viatges per l’estranger amb Emili 

&XDWUHFDVDV��DUD�FRQGHPQDW�SHU�IUDX�ÀVFDO

ARxiu
/·DOFDOGH�;DYLHU�7ULDV�DPE�(PLOL�&XDWUHFDVDV��GHOLQT�HQW�FRQIpV�SHU�IUDX�ÀVFDO

Hi ha prou mecanismes de lluita 
FRQWUD�OD�FRUUXSFLy�D�O·$MXQWDPHQW�GH�
Barcelona? Hi ha prou mecanismes 
d’informació pública transparent i veraç 
per tal que la ciutadania pugui exercir 
el control sobre l’activitat municipal? 
No hi ha massa desinformació amb les 
activitats d’organismes satèl·lits com 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 
consell comarcal del Barcelonès o algunes 
empreses municipals? En els últims 
quatre anys, s’han produït, en aquest 
sentit, episodis poc clars, com la cessió 
de l’explotació de quatre blocs de pisos 
GH�SURWHFFLy�RÀFLDO�SHU�D�MRYHV�TXH�HUHQ�
de titularitat de Regesa, una empresa 
del consell comarcal, a una societat 
inversora madrilenya, Azora Inversiones, 

especialitzada en adquirir immobles de 
bancs rescatats; o el procés de concessió 
de la marina de luxe del Port Vell, per 
part de l’Autoritat Portuària de Barcelona 
DPE�HO�EHQHSOjFLW�GH�O·$MXQWDPHQW��D�
6DODPDQFD�*URXS��XQD�VRFLHWDW�EULWjQLFD�
TXH�KD�HVWDW�LQYHVWLJDGD�SHU�OD�2ÀFLQD�
$QWLIUDX�SHU�VL�KD�REWLQJXW�ÀQDQoDPHQW�
procedent d’operacions de blanqueig de 
capitals.

Li ho pregunto a Simona Levi, 
activista cultural, fundadora de la Xarxa 
XNet, que promou la cultura lliure; de la 
BustiaX, dedicada a recollir denúncies 
de forma segura i protegida sobre casos 
de corrupció, i també és portaveu del 
*UXS�GH�7UHEDOO�FRQWUD�OD�&RUUXSFLy�
a Catalunya, fundat el febrer passat. 

Levi es mostra escèptica respecte a 
les mesures de control exercides des 
de les mateixes institucions: “El poder 
no està mai interessat a controlar-
se a si mateix. Si vols que un cas no 
VXUWL�D�OD�OOXP��GHQXQFLD·O�D�OD�2ÀFLQD�
Antifrau”. Per ella, la única arma per 
lluitar contra les pràctiques corruptes és 
´GHV�GH�OD�FLXWDGDQLD��MD�VLJXL�GH�IRUPD�
LQGLYLGXDO�R�RUJDQLW]DGD��SHUz�DPE�
total independència de les institucions. 
Des de la ciutadania és problemàtic 
obtenir recursos per emprendre segons 
TXLQHV�DFFLRQV�MXGLFLDOV��SHUz�pV�OD�~QLFD�
PDQHUDµ��3HU�DL[z��DO�SUz[LP�FRQVLVWRUL�GH�
Barcelona, només demana que “no posi 
traves als veïns que denunciïn  activitats 
irregulars”.

“La lluita contra la corrupció s’ha d’exercir des del carrer”

OPersonatges que 
encarnen el poder 
polític, econòmic i 
institucional a la ciutat 
ara passen pels jutjats

3RUWDGD�GHO�Q~PHUR�����GH�Carrer
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Ciutat Vella
1. Instal·lació a la Marina del 
Port Vell un restaurant de luxe 
(Barceloneta)
���1R�V·KD�UHYRFDW�OD�TXDOLÀFDFLy�
urbanística de l’hotel del Palau 
(Casc Antic)
3. Desregulació del turisme i 
aprovació del pla d’usos de Ciutat 
Vella (Gòtic)
4.Privatització del Port Vell  
(Gòtic)

eixample
5. No s’ha fet pràcticament res a 
la Model (Esquerra de l’Eixample)
6. No hi ha hagut regulació de 
les botigues de records (Sagrada 
Família)
7. No tenim transport públic entre 
la plaça de les Glòries i Verdaguer 
(Sagrada Família)
8. No s’han revisat les rutes del 
Bus turístic (Sagrada Família)
9. Falta de participació real al Pla 
Paral·lel (Sant Antoni)

SantS-mOntjuïC
10. Els busos 91 i 115 continuen 
sense funcionar els diumenges i 
festius (Centre Social de Sants)
11. Pèssima gestió municipal de 
Can Vies (Centre Social de Sants)
12. Criteris molt restrictius i 
allunyats de les necessitats de la 
població més vulnerable (Centre 
Social de Sants)
13. No s’ha completat la 
urbanització de zones del barri (el 
Polvorí).
14. Els autobusos 13 i 125 tenen 
una freqüència de pas d’entre 35 i 
40 minuts (el Polvorí)
15. Falta vigilància (el Polvorí)
16. No s’ha executat el PERI 
(Hostafrancs)
17. No s’ha realitzat la reforma 
integral de la plaça dels Països 
Catalans (Hostafrancs)
18. No s’ha construït el Casal per 
a la gent gran (Hostafrancs)
19. No s’ha fet la redacció del Pla 
d’Usos de Montjuïc (la Satalia)
20. No s’ha limitat la velocitat 
dels vehicles al passatge de 
l’Exposició (la Satalia)
21. S’han ajornat les obres 
d’accés al Grec (la Satalia).

leS COrtS
22. No s’ha dedicat la Caserna de 
la Guàrdia Civil a equipaments 
(Avinguda Xile)

����/·HGLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�QR�V·KD�
cedit al barri (Avinguda Xile)
24. No acabament de l’estació 
Ernest Lluch de la Línia 5 i de les 
tres de la Línia 9 (Avinguda Xile)
25. No s’han fet l’escola bressol ni 
el poliesportiu (Camp Nou)
26. No s’ha fet la residència del 
carrer Benavent (El racó de les 
Corts)
27. No s’ha construït el centre 
residencial per a persones amb 
minusvalidesa psíquica (les Corts)
28. No s’ha posat a disponibilitat 
GHO�EDUUL�O·HGLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�
(les Corts)
29. No s’han resolt diferents 
problemes urbanístics (les Corts)
30. No s’ha fet l’escola bressol ni 
el poliesportiu públic amb piscina 
(Sant Ramon Nonat)
31. No s’ha urbanitzat la illa 
Danubi -Pintor Tapiró (Sant Ramon 
Nonat)

Sarrià-Sant GerVaSi
32. Incompliment dels acords del 
pla d’ordenació urbanística (AV 
amb afectacions urbanístiques les 
Planes)
33. No s’han pres mesures contra 
la contaminació acústica pels 
Túnels de Vallvidrera (AV amb 
afectacions urbanístiques les 
Planes)
34. Falta de pressupost per a les 
inversions consensuades (Mont 
d’Orsà de Vallvidrera)
35. No s’ha dut a terme el pla de 
mobilitat a la plaça de Vallvidrera 
(Mont d’Orsà de Vallvidrera)
36. Falta de reordenació de 
l’aparcament de motos i de les 
àrees verdes (Ronda General 
Mitre)
37. No ‘sha fet el carril-bici que 
ha de seguir el trajecte alternatiu 
de la ronda del Mig (Ronda 
General Mitre)
38. No s’ha urbanitzat el camí 
de la Font del Pins i el camí 
de la Reineta (Santa Maria de 
Vallvidrera - Mas Sauró)

GràCia
39. No s’han fet els habitatges 
per a gent gran ni la residència 
assistida (Coll-Vallcarca)
40. No s’ha baixat a la Diagonal la 
línia del bus 87 (Coll-Vallcarca)
41. Falta una xarxa de suport 
entre comerç i ciutadans (Coll-
Vallcarca)

42. No s’ha urbanitzat la Rambla 
Verda (Gràcia Nord-Vallcarca)
����1R�V·KD�SDFLÀFDW�OD�7UDYHVVHUD�
de Dalt (Travessera de Dalt)
44. No s’ha fet el centre 
d’Urgències d’Atenció Primària, el 
CUAP Esperança (Vila de Gràcia)
45. Falta de revisió del PERI des 
d’un punt de vista social (Vila de 
Gràcia)

HOrta-Guinardó
46. Nyap en la urbanització de la 
plaça Fon d’en Fargues (Font d’en 
Fargues)
47. No resolució de la major part 
dels problemes de mobilitat (Font 
d’en Fargues)
48. Falta augmentar la freqüència 
del pas de les autobusos 39, 45 i 
186 (Horta)
49. No s’han solucionat les 
mancances del Parc de les Rieres 
(Horta)
50. Falta construir el clavegueram 
i el parc de la Clota (la Clota)
51. No s’ha cobert la ronda de 
Dalt (Montbau)
52. No s’ha fet el casal per a gent 
gran ni s’ha remodelat el gimnàs 
(Montbau)

nOu BarriS
53. No s’ha renovat l’arbrat (Can 
Peguera)
54. No s’han reparat les pistes 
esportives de la Cosa Nostra (Can 
Peguera)
55. No s’ha fet la rehabilitació del 
centre Tronada (Can Peguera)
56. Els projectes que constaven 
al PAM s’han realitzat de manera 
SUHFjULD�L�LQVXÀFLHQW��&LXWDW�
Meridiana)
57. Els serveis socials estan 
desbordats (Porta)
58. No s’han suprimit les barreres 
arquitectòniques al metro de 
Virrei Amat i no s’ha fet l’enllaç a 
la Línia 5 (Porta)
59. El PAM només es va 
comprometre a la reforma del 

poliesportiu Valldaura, realitzat a 
l’anterior mandat (Prosperitat)
60. Moltes reivindicacions 
històriques no es van situar al PAM 
(Roquetes)
61. No s’han fet les escales del 
carrer Martorelles (Torre Baró)
62. No s’ha realitzat la pista 
forestal (Torre Baró)
63. No s’ha fet la revisió del PERI 
(Torre Baró)
64. No s’ha fet la residència i 
centre de dia per a la gent gra 
(Torre Llobeta)
65. No s’ha fet l’escola bressol 
(Torre Llobeta)
66. Falta la zona Ua6 del carrer 
Petrarca (Torre Llobeta)
67. No s’ha construït el centre de 
dia (Turó de la Peira)
68. No s’ha reurbanitzat el carrer 
Almansa ni s’han omplit els 
escocells dels arbres (Verdum)

Sant andreu
69. No s’ha fet el casal de la gent 
gran ni el mercat municipal (Bon 
Pastor)
70. No s’ha millorat el polígon del 
Torrent Estadella (Bon Pastor)
����1R�V·KD�WUHEDOODW�SHU�SDFLÀFDU�
la Meridiana (Navas i Sagrera)
72. No s’ha remodelat la plaça de 
la Guineu (Navas)
73. Falta poliesportiu (Sagrera)
74. No s’han fet els equipaments 
de l’AISS (Sagrera)
75. No s’han realitzat els 
equipaments, habitatge protegit 
i zona verda a les casernes (Sant 
Andreu de Palomar)
76. No s’han fet els equipaments 
a Fabra i Coats (Sant Andreu de 
Palomar)
77. No s’ha intervingut a l’estació 
de Sant Andreu Comtal (Sant 
Andreu de Palomar)

Sant martí
78. Ens han tret l’autobús 43 
(Besòs)
����(QV�KDQ�WUHW�O·RÀFLQD�GHO�62&�

(Besòs)
80. Ha empitjorat el serveis de 
manteniment dels arbres (Besòs)
81. No s’ha construït el passeig 
marítim (Front marítim)
82. No s’ha fet l’escola bressol 
Remedios Varo (Front marítim)
83. No s’han acabat les urgències 
de l’Hospital del Mar (Front 
marítim
84. No s’ha retirat l’antena de 
telefonia del carrer Marroc (Gran 
Via- Perú- Espronceda)
85. No s’ha remodelat la rambla 
Guipúscoa entre els carrers 
Cantàbria i Saragossa (la Palmera)
86. No s’ha rehabilitat l’hotel 
d’entitats (la Pau)
87. No s’ha plantat als jardins 
abandonats ni s’ha podat l’arbrat 
(la Pau)
88. No s’ha fet l’obertura del 
carrer Veneçuela -Puigcerdà 
(Maresme)
89. No s’ha soterrat el cablejat 
elèctric dels carrers Pallars i 
Cristóbal de Moura (Maresme)
90. Falta fer l’arranjament de la 
Rambla Prim entre Pere IV i Llull 
(Maresme)
91. No s’ha intervingut al 
“triangle golfo”: botellón, 
discoteques i barns nocturns que 
causen molèsties (Parc)
92. No s’ha tirat endavant el 
projecte museístic a Oliva Artés i 
s’ha abandonat la rehabilitació de 
Can Ricart (Poblenou)
93. Es permet l’aparcament de 
motos a les voreres (Poblenou)
94. No s’ha realitzat l’escola 
bressol al carrer Pellaires 
(Poblenou)
95. No s’ha fet la connexió de la 
rambla Prim amb la rambla 11 de 
Setembre (Verneda Alta)
96. No hi ha accessibilitat a 
l’estació del metro de Vila 
Olímpica (Vila olímpica)
97. Falta la connexió del bus de 
barri amb l’estació de Franç (Vila 
olímpica).

les associacions mostren 
el llistat d’incompliments

iGnAsi R. REnoM
/D�FREHUWXUD�GH�OD�URQGD�GH�GDOW��XQD�DVVLJQDWXUD�SHQGHQW

AndRés nAyA

Els resultats de les eleccions de 2011 van capgirar el panorama polític a 
Barcelona. Va canviar el color de l’Ajuntament. El govern de CIU, però, va 
quedar en minoria. Aquesta realitat, les noves formes de l’equip munici-
pal i un context de forta crisi han propiciat un seguit de problemàtiques 
noves. No poques vegades la conjuntura econòmica ha servit al govern 
de coartada perfecta per no assumir les seves responsabilitats. Com ara 
l’aprovació del PAM, que no va recollir la gran majoria de les reivindica-
cions veïnals. I de les que va recollir, moltes s’han acomplit a mitges o 
simplement no s’han portat a terme. Per no parlar del programa electoral. 
Les associacions veïnals ens han fet arribar més d’un centener d’incom-
pliments: n’hi ha molts més. Les AV matisen: el Baix Guinardó explica 
que es venen com a grans actuacions el que són petits arranjaments. Bon 
Pastor es queixa que després de nombroses reunions no s’han respectat els 
DFRUGV��3URVSHULWDW�GHQXQFLD�TXH�HQ�HO�OOLVWDW�GHO�3DP�ÀJXUDYD�XQD�DFWX-
ació, l’arranjament del Poliesportiu Valldaura, que ja estava realitzat el 
mandat anterior. Moltes associacions argumenten que són massa els anys 
d’espera per aconseguir millores. La crisi no ha impedit que es destinessin 
PLOLRQV�D�ÀQDQoDU�OD�)yUPXOD���HQ�FRPSWHV�G·LQYHUWLU�ORV�DOV�EDUULV��0HQWUH�
V·LQFRPSOLHQ�FRPSURPLVRV��HV�ÀQDQoDYD�OD�*HQHUDOLWDW�L�O·$MXQWDPHQW�WDQ-
cava amb superàvit. Ara que hi ha nou mandat a la vista, seria bo que els 
barris rebessin més consideració.
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petites grans victòries 
dels barris de Barcelona

CRistinA PAloMAR

Algunes d’aquestes victòries han 
estat tan senzilles com aconseguir 
implicar més els veïns de Montbau 
en les reivindicacions del barri, 
d’altres han estat més agosarades 
i creatives com recuperar l’espai 
públic de la ciutat amb ocupaci-
ons simbòliques de places amb la 
iniciativa Fem Plaça al barri Gòtic, 
exigir un procés participatiu per 
concretar el pla d’usos de Gràcia, 
aturar decisions dissenyades als 
despatxos de la plaça Sant Jaume 
banda mar com la construcció d’un 
polèmic pàrquing a la plaça Botti-
celli, a Horta, i posar en marxa un 
pla comunitari contra la pobresa a 
Can Peguera.

El teixit veïnal a Barcelona 
té la seva pròpia personalitat i 
aconseguir que tothom faci front 
comú és complicat. La varietat 
d’associacions existents, cadas-
FXQD� DPE� HO� VHX� SURSL� SHUÀO��
algunes creades per fer front a 
problemàtiques concretes -com 

la plataforma per salvar el cine 
Niza de Sagrada Família o la que 
ha aconseguit paralitzar el pro-
jecte Barça 2000 al Camp Nou- i 
d’altres de caràcter molt més 
general, fa complicada la unitat 
d’acció, però això no vol dir que 
sigui impossible. Les mobilitzaci-
ons contra els desnonaments, la 
invasió turística i les retallades 
en salut, serveis socials i educació 
en són una prova. El seu caràcter 

transversal, implicant entitats so-
cials, comercials i culturals en les 
reivindicacions, n’és una altra. Si 
no s’ha pogut fer més ha estat per 
falta de voluntat política del con-
sistori, un tema recurrent.

(OV�EDUULV�FDQYLHQ� 
OHV�QHFHVVLWDWV��WDPEp
A la Federació d’Associació de 
Veïns de Barcelona (Favb) hi ha 
federades actualment un cen-
tenar d’entitats veïnals. Segons 
dades de la Favb, en un 80% dels 
casos, les associacions tenen raó 
de sobres d’existir perquè queda 
HQFDUD�PROWD�IHLQD�GH�ÀVFDOLW]DFLy�
de la tasca del govern municipal i 
també de reivindicació: els barris 
canvien i les necessitats, sobre-
WRW�DPE�XQD�FULVL�FURQLÀFDGD�TXH�
augmenta les desigualtats socials, 
també. Cada setmana a la ciutat 
es reuneixen unes 500 persones 
per tractar temes del seu entorn 
més pròxim, cosa que demostra 
la vitalitat de la Barcelona que no 
s’emmiralla en les luxoses boti-
gues del Passeig de Gràcia.

La majoria dels problemes 
s’arrosseguen des de fa anys i 
l’estratègia institucional de di-
latar en el temps les qüestions 
pendents amb l’objectiu de des-
mobilitzar el ciutadà o deixar sen-
se efecte els acords assolits amb 
anteriors governs, cada vegada 
funciona menys. Les victòries 
costen, però no són impossibles. 
El cobriment de la ronda del Mig 
n’és un exemple.

Tenim d’altres, d’exemples. 
Els veïns del carrer Lepant amb 
Aragó han aconseguit que el solar 
destinat a aparcament d’autocars 
turístics es converteixi en un espai 
verd, mentre que al barri de Sants 
s’ha obligat el regidor d’Hàbitat 
Urbà, el polèmic Antoni Vives, a 
UHFWLÀFDU� VREUH� OD� FREHUWXUD� L� XU-
banització del calaix de Sants, i a 

l’entorn de les Glòries la pressió 
de les associacions de veïns de Po-
blenou, Clot, Fort Pienc i Sagrada 
Família ha desencallat el Compro-
mís per Glòries perquè s’enderro-
qui l’infame tortell viari construït 
en l’època Maragall i s’humanitzi 
l’espai amb el projecte del parc 
Canòpia Urbana.

Malgrat que la percepció gene-
ralitzada és que el govern del con-
vergent Xavier Trias no ha fet gaire 

cosa pels barris i que el que s’ha 
aconseguit ha requerit molt d’es-
forç, les dades recollides en una 
enquesta que la Favb ha fet a una 
cinquantena d’associacions veïnals 
sobre els reptes assolits demostren 
que la lluita organitzada sempre 
dóna els seus fruits.

Després de vuit anys de reivindi-
cacions i d’un dur contenciós amb 
el regidor de Sant Andreu, Raimon 
Blasi, la federació d’entitats l’Ate-

neu Harmonia va aconseguir l’any 
passat fer-se amb la gestió del ca-
sal del barri. El mateix exemple el 
trobem a Sants, on els veïns de la 
Bordeta han recuperat el recinte 
de Can Batlló; a Montjuïc, on s’ha 
frenat la construcció de la gossera; 

i als barris de Can Peguera i la Sa-
talia, que han quedat desafectats 
pel Pla General Metropolità. A Sant 
Andreu s’ha guanyat el pols al con-
sistori i el seu preciós casc antic 
ara està protegit.

/D�FDUD�L�OD�FUHX�GH�O·KDELWDWJH
Un dels temes que sobresurt sobre 
la resta en l’enquesta a les associ-
acions veïnals és la de l’habitatge. 
Aquests quatre anys han estat molt 
durs: afrontar els drames familiars 
que comporten els desnonaments 
ha sensibilitzat l’opinió pública 
EDUFHORQLQD� ÀQV� D� OtPLWV� LQVRVSL-
tats anys enrere. En diversos barris 
s’ha aconseguit evitar l’expulsió 
de la gent de casa seva i des de les 
associacions de veïns s’ha recolzat 
activament les plataformes PAH i 
500x20.

Si la creu han estat els desno-
naments que no s’han pogut evi-
tar, la cara ha estat la pressió veï-
nal que ha aconseguit que al barri 
de la Prosperitat no s’hi constru-
eixin més blocs de pisos per es-
pecular, que la nova proposta del 
Miniestadi no incorpori 1.600 nous 
habitatges, que s’hagi endegat la 
tercera fase de la remodelació del 
barri del Bon Pastor i que a Sant 
Andreu la constructora Regesa 
hagi acceptat passar al consistori 
61 pisos perquè es converteixen 
en habitatge de lloguer social. 
Ningú va dir mai que fos fàcil.

Tot i haver tingut com a interlocutor un equip 

de govern molt més interessat en la projecció de 

Barcelona com a destí turístic i màquina de fer 

diners que en la Barcelona dels barris, aquests 

quatre anys han estat també uns anys de petites 

grans victòries en la lluita ciutadana

OCada setmana es 
reuneixen a la ciutat 
unes 500 persones per 
tractar temes del seu 
entorn més pròxim

AnnA CARlotA
6RODU�GH�OHV�*HUPDQHWHV�JXDQ\DW�DO�EDUUL�SHOV�YHwQV�GH�O·(VTXHUUD�GH�O·(L[DPSOH��$�VRWD��SODoD�%RWWLFHOOL

La millora dels equipaments als barris 
és un dels punts més destacats per 
les entitats veïnals tenint en compte 
les dades de l’enquesta de la Favb. De 
feina, en queda i molta, sobretot als 
EDUULV�PpV�SRSXODUV�L�DPE�XQ�GqÀFLW�
KLVWzULF�G·LQIUDHVWUXFWXUHV�S~EOLTXHV��
Tanmateix, tot i el balanç crític de la 
gestió del govern de CiU, ningú pot 
QHJDU�OHV�SHWLWHV�YLFWzULHV�TXH�KDQ�
suposat la remodelació de mercats 
PXQLFLSDOV�FRP�HO�GH�OD�*XLQHXHWD��
l’obertura de noves biblioteques 
-l’Alchemika del Camp de l’Arpa- , el 
nou casal de gent gran Joan Casanellas 
del Clot, la reforma de l’Institut a 
Roquetes i els nous CAP de Maternitat i 
GH�0DJzULD�%RUGHWD�

L’imprescindible teixit social i 
cultural barceloní ha aconseguit també 
DOJXQHV�ÀWHV��$O�EDUUL�*zWLF�HOV�YHwQV�KDQ�
guanyat un nou espai social: la Negreta. 
A les Corts s’han iniciat les obres de 
rehabilitació de l’espai de Cristalleries 
Planells per instal·lar-hi una escola 
d’adults, un centre de normalització  
OLQJ�tVWLFD�L�XQ�KRWHO�G·HQWLWDWV��L�WDPEp�
s’està rehabilitant la fàbrica Benet 
Campavadal perquè sigui una biblioteca i 
un centre Fab-Lab. El barri de Navas ha 
guanyat un centre cívic a l’antiga caserna 
GH�OD�*XjUGLD�&LYLO�L�HO�EDUUL�GH�3RUWD�XQ�
altre a Can Valent. A Sant Antoni s’ha 
obert, ni que sigui provisionalment, un 
LQVWLWXW�D�OHV�*HUPDQHWHV�L�V·KD�UHGDFWDW�
HO�SURMHFWH�TXH�SHUPHWUj�DPSOLDU�L�

duplicar el nombre de places de l’escola 
bressol 3 Tombs.

De la mobilitat, una de les eternes 
reivindicacions sobretot en els barris 
de muntanya, també se n’hi fa un 
bon balanç tot i que ningú oblida que 
la instal·lació de la novedosa xarxa 
d’autobusos ha comportat també la 
desaparició d’algunes parades. Aquests 
quatre anys de lluites també han servit 
SHU�UHFWLÀFDU�LOÃOHJDOLWDWV�TXH�FODPDYHQ�
al cel. Al barri de Sagrada Família s’ha 
tancat l’hotel Hesperia que operava 
il·legalment a l’illa Myrurgia i els veïns 
del Casc Antic han donat una gran lliçó 
al aconseguir aturar la construcció de 
l’hotel del Palau i posar en evidència els 
negocis tèrbols del Palau de la Música.

Casals, bliblioteques i instituts

OLes dades recollides 
entre una cinquantena 
d’associacions 
mostren que la lluita 
organitzada dóna fruits
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les candidatures davant 
la participació ciutadana

¢(VWDQ�D�IDYRU�TXH�HOV�
FRQVHOOHUV�GH�GLVWULFWH�
VLJXLQ�HOHJLWV�GLUHFWDPHQW"

Ciu
Sí, estem a favor de l’elecció direc-
ta i per sufragi universal dels Con-
sellers Municipals, si bé, ara com 
ara, aquesta decisió no és compe-
tència municipal. El que podem fer 
des de l’Ajuntament és pressió a 
l’Estat per aconseguir aquest ob-
jectiu i estudiar jurídicament totes 
les possibilitats al nostre abast per 
garantir-ho. L’eina per fer-ho ha de 
ser la Comissió creada a tal efec-
te i amb representació de tots els 
Grups Municipals actuals.

pSC
Ho estem i ho fem defensat sem-
pre, però cal trobar la forma de 
fer-ho. S’havien proposat reformes 
legislatives, que no s’han portat a 
terme. Ens cal, doncs, pensar al-
tres fórmules que garanteixin re-
presentativitat i ens proposem tre-
ballar sobre les mateixes. Alhora, 
no ho oblidem, cal reforçar el pa-
per dels consellers i consellers de 
Districte. El PSC ho va fer, amb la 
GDUUHUD�PRGLÀFDFLy�GH�OHV�1RUPHV�
de Funcionament dels Districtes, 
però és necessari seguir treballant 
perquè consellers i conselleres tin-
guin més capacitat d’acció.

pp
Abans de plantejar com escollir 
els Consellers de Districte, hem 
d’abordar quines són les compe-
tències i el paper dels districtes, i 
com es designarà el Regidor de Dis-
tricte, que actualment és designat 
per l’Alcalde i com es constituirà 
la Comissió de Govern, que encara 
avui no representa la proporció del 
Consell de Districte, per exemple a 
Nou Barris o a Sants-Montjuïc.

Per altra banda, cal recordar que 
actualment la Normativa Electoral 
(LOREC) no permet escollir directa-
ment els Consellers de Districte.

BCn en COmú
Sí. Barcelona En Comú ja ha fet 
una aposta sense precedents en 
aquest sentit, escollint en unes 
primàries obertes les persones que 
representaran la candidatura a ca-
dascun dels districtes.

erC
Sí, estem completament a favor, 
però la llei no ens ho permet. Tot 
i això buscarem solucions imagi-
natives, com per exemple fer una 
consulta el proper mandat i que 
l’alcalde respecti els resultats. Els 
consellers de districte d’Esquerra 
Republicana estan triats per primà-
ries a cadascun dels districtes, tal i 
com venim fent els darrers 20 anys.

Cup-CapGirem BCn
Per la CUP-Capgirem Barcelona la 
democràcia ha de ser radical, això 
vol dir que ha d’anar tan a l’arrel 
de la convivència com es pugui. 
Per tant, una primera mesura entre 
tantes seria que efectivament els 
candidats de districte fossin esco-
llits pels mateixos districtes. Tant 
és així que la nostra llista electoral 
de ciutat ja conté les dues primeres 
persones que presentem com a re-
presentants de cada districte. Són 
persones arrelades a la vida i la llui-
ta transformadora dels seus barris 
i escollides en assemblees obertes.

Afegim que la descentralització 
política ha d’anar acompanyada 
d’un augment de la dotació pressu-
postària als districtes. Cal dotar del 
ÀQDQoDPHQW�QHFHVVDUL�O·DFFLy�SROtWL-
ca dels districtes, altrament els con-
demnem a esdevenir només òrgans 
de consulta i no de participació.

¿Contemplen obrir a la 

SDUWLFLSDFLy�FLXWDGDQD�
els pressupostos de les 

LQYHUVLRQV"�¢$PE�TXLQ�
SURFHGLPHQW"

Ciu
Els pressupostos, tots ells, ja estan 
oberts a la participació ciutadana, 
doncs durant el procés participatiu 
dels pressupostos, que s’obre cada 
any, els ciutadans poden proposar 
el que vulguin del capítol pressu-
postari que vulguin, i les demandes 
sempre seran ateses i respostes.

Respecte als pressupostos par-
ticipatius, al món hi ha dos grans 
models de participació ciutadana, 
un són els pressupostos participa-
tius, i l’altre Govern Obert, que 
és pel què hem optat nosaltres, ja 
que el considerem més complet i 
no només cenyit a pressupostos.

Dit això, volem seguir apro-
fundint la participació i també la 
pedagogia ciutadana en els pres-
supostos, i en aquest sentit, el 
proper any, farem una prova pilot 
de pressupostos participatius en al-
guns districtes de Barcelona.

pSC
Sí. Ho farem consultant directa-
ment la ciutadania sobre un 10% del 
pressupost d’inversió de cada Dis-
tricte, que s’executarà segons les 
prioritats expressades en votació 
directa. Però a més cal aprofundir 
en tots els mecanisme de participa-
ció en l’elaboració i aprovació del 
Programa d’Actuació Municipal i 
dels Programes dels Districtes, així 
com en els projectes concrets.

pp
Actualment els ciutadans ja hi par-
ticipen. Abans d’aprovar un pressu-

post hi ha una Audiència Pública en 
la què hi poden participar els assis-
tents. També poden fer-ho mitjan-
çant la presentació d’al·legacions.

Als Districtes també es fan Audi-
ències Públiques i les entitats parti-
cipen en els PAD, que és on es con-
creten les inversions territorials.

Els àmbits de participació ciu-
tadana a nivell de Districte són: 
El Consell Ciutadà de Districte; 
L’Audiència Pública de l’estat 
del Districte; Les Comissions de 
Treball; Els Consells Sectorials i 
d’Equipaments. A nivell de ciutat, 
el màxim òrgan de participació és 

el Consell de Ciutat, que elabora 
un informe.

Una altra cosa és participar en 
la seva elaboració, doncs és el Go-
vern a qui correspon elaborar el 
Pressupost.

BCn en COmú
Sí. Proposem descentralitzar el 
pressupost i obrir-lo a la participa-
ció ciutadana, començant per un 5% 
el primer any, amb voluntat d’avan-
oDU�ÀQV�D�XQ�����DO� OODUJ�GHO�PDQ-
dat, per tal que la ciutadania pugui 
decidir de manera directa el destí 
de les partides a través de proces-
sos digitals i presencials al territori.

erC
Volem promoure els pressupostos 
participatius. Creiem que la ciuta-
GDQLD�KD�GH�SRGHU�GHÀQLU�HO�YROXP�L�
aplicació de les inversions en actu-
acions municipals o en la prestació 
de determinats serveis.

Cup-CapGirem BCn
La participació ha de ser real, efec-

tiva i deliberativa. Pera a la CUP-
Capgirem Barcelona participar no 
és votar entre dues opcions prèvi-
ament establertes pel poder. L’es-
càndol de la consulta de la Diagonal 
dels govern de PSC i ICV no es pot 
repetir, com tampoc l’absència de 
consulta per part de CiU. La partici-
pació s’ha de donar des de l’origen, 
afectant tant als pressupostos com 
a la pròpia agenda política. Des de 
la nostra candidatura creiem que 
els veïns i les veïnes, senzillament, 
hem de decidir-ho tot.

La nostra aposta com a candi-
datura és fer de corretja de trans-

missió de la institució i el carrer. 
És el nostre principi polític i és la 
via que oferim a totes les persones 
per poder fer el que els govern dels 
últims 30 anys no han permès.

¢5HFRQHL[HUDQ�HO�GUHW�D�
YHX�GHOV�YHwQV�L�YHwQHV�L�GH�
OHV�VHYHV�DVVRFLDFLRQV�DOV�
SOHQV�PXQLFLSDOV��D�OD�&DVD�
*UDQ�L�DOV�GLVWULFWHV���HQ�
WRWV�HO�SXQWV�GH�O·RUGUH�GHO�
GLD�L�VHQVH�FRQGLFLRQDQWV�
SUHYLV"

Ciu
Una de les nostres prioritats i ob-
jectius que començarem a treballar 
només iniciar-se el nou mandat, 
serà la reforma de la normativa de 
participació ciutadana. A més dels 
diversos aspectes que la manca de 
majoria política ens va impedir 
portar a terme (consultes ciutada-
nes, desplegament de la iniciativa 
ciutadana o racionalització dels 
òrgans de participació ciutadana, 

entre d’altres), hi haurà el de re-
visar el funcionament dels òrgans 
participatius presencials, especial-
ment els plenaris dels districtes i 
els consells de barri, per tal de fer-
los més dialogants i participatius. 
En el cas dels Consells de Barri vo-
lem garantir per normativa que la 
part informativa no superi 1/3 de 
la sessió, i en el cas dels plenaris 
hem de garantir també els espais 
reglats d’intervenció ciutadana.

pSC
Els Plens de Districte i de ciutat 
són òrgans de decisió, no tant de 
participació, i les decisions que 
es prenen normalment són resul-
tat de processos de diàleg i de 
debat previs. Però veïns i veïnes 
han de poder participar i parlar al 
llarg dels processos de decisió que 
l’Ajuntament de forma transparent 
i oberta, per aquesta raó nosaltres 
proposem que cal millorar, i molt, 
els processos de participació de 
totes les normes de caràcter gene-
ral de l’Ajuntament (ordenances, 
planejaments, pla d’usos…), així 
com els projectes d’urbanització, 
plans de govern i plans d’actuació 
sectorials, per poder participar 
de manera paral·lela al procés de 
decisió política a l’Ajuntament. 
Aquest procés ha de comptar amb 
un entorn facilitador de la partici-
pació i amb la posada a disposició 
de tota la informació necessària i 
contrastada (projecte, informes, 
documentació relacionada) en tot 
moment.

Un altre aspecte que s’ha de 
treballar a fons és el paper del 
Consell de Ciutat, que pot elevar 
propostes al Ple. I, per què no, 
estudiar també formes d’interpel-
lació directa, en forma de precs i 
preguntes als Plenaris.

pp
Actualment els plens dels Distric-
tes garanteixen una formula prou 
VDWLVIDFWzULD� L�� VREUHWRW� HÀFDo��
que és la possibilitat que tenen els 
ciutadans d’intervenir en els punts 
que puguin afectar-los d’alguna 
manera. Obrir sense cap tipus de 
límit la possibilitat d’intervenció és 
una pràctica impossible de portar a 
terme. Com ja he esmentat anteri-
orment, ja hi ha canals de partici-
pació. Per exemple, el Consell de 
Ciutat és l’encarregat d’emetre un 
informe sobre aquells aspectes de 
ciutat dels què se li demani.

BCn en COmú
Sí. Estem compromesos a ma-

nar obeint, no només donant veu 
a la ciutadania en els plenaris, sinó 
integrant la participació ciutadana 
de manera transversal en el dis-
seny i l’avaluació de les polítiques. 

A la nostra ciutat, els 

drets a la informació i 

a la participació dels 

ciutadans, ciutadanes 

i entitats en els afers 

públics municipals van 

començar amb una 

QRUPDWLYD�LQVXÀFLHQW��

i el seu recorregut 

ha estat un retrocès 

permanent que no 

s’ha acomodat als 

nous temps. CiU va 

SUHWHQGUH�PRGLÀFDU�
el reglament de 

participació i va retirar 

la proposta per falta 

de consens social i 

suport polític. Des de 

Carrer vam considerar 

aquest tema de 

màxima importància 

i vam presentar un 

breu qüestionari a 

les candidatures. El 

document resultant, que 

us presentem, és molt 

extens. Els partits no 

han respectat el límits 

que vam proposar, i 

ho entenem. Agraïm 

les seves aportacions i 

les publiquem perquè 

siguin conegudes i 

poguem treballar-

les. Lamentem no 

haver pogut obtenir a 

temps, tot i els nostres 

esforços, les respostes de 

Ciutadans

3OH�GHO�FRQVHOO�GHO�GLVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX
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7DPEp� PRGLÀFDUHP� HO� UHJODPHQW�
de la iniciativa ciutadana per per-
metre la seva tramitació sense au-
torització prèvia del Plenari i fer 
vinculant la seva aprovació.

erC
Creiem que la participació dels ve-
ïns i veïnes a la política de la ciutat 
no es pot limitar a donar una opinió 
a un plenari, sinó que cal comptar 
amb l’opinió de veïns i associaci-
ons durant tot el procés de presa 
de decisions. Tot i això, defensem 
TXH�OHV�HQWLWDWV�À[LQ�SXQWV�GH�O·RU-
dre del dia als Consells de Barri i 
també que als plenaris de districte 
es pugui intervenir a cada punt de 
l’ordre del dia sense condicionants 
previs, com ja passa en alguns dis-
trictes. Al ple municipal defensem 
que es pugui fer però amb algun 
condicionant, vinculant-lo al des-
envolupament del reglament per-
què les entitats d’interès ciutadà 
puguin elevar propostes al ple de 
l’Ajuntament i al Consell de Ciutat.

Cup-CapGirem BCn
Totalment. Les persones que con-
formem CUP-Capgirem Barcelona 
hem patit repetides vegades les 
excuses per impedir-nos la par-
ticipació. Ja sigui per manca de 
temps, ja sigui per manca d’afora-
ment o per defectes de forma sota 
l’empara d’arguments burocràtics. 
La participació no s’ha d’oferir, 
sinó que s’ha de garantir.

3HU�DOWUD�EDQGD��FRQÀHP�HVSH-
cialment en aquelles accions par-
ticipatives que vinguin d’espais de 
reunió i deliberació prèvies, com 
les associacions de veïns i veïnes o 
les entitats locals. La participació 
col·lectiva genera empoderament 
democràtic i cohesió social, i amb-
dues coses són imprescindibles per 
la societat que volem.

¢6yQ�SDUWLGDULV�GH�
UHFRQqL[HU�HO�GUHW�D�
GHFLGLU�DOV�PXQLFLSLV"�
&RQFUHWDPHQW��¢VyQ�
partidaris de realitzar 

UHIHUqQGXPV�L�FRQVXOWHV�
FLXWDGDQHV"�¢6REUH�TXLQV�
WHPHV"

Ciu
Per suposat, ha estat una prioritat 
ja aquest mandat que no hem po-
gut portar a terme per la restric-
tiva normativa de participació ac-
WXDO�L�TXH�QR�YDP�SRGHU�PRGLÀFDU�
per manca de majoria política. La 
reforma que volíem fer era treure 
totes les restriccions territorials i 
temporals de l’actual normativa, 
que només ens permet fer una con-
sulta a l’any i a nivell no inferior 
a districte, quan les qüestions i 
demandes veïnals susceptibles de 
consulta ciutadana es troben a ni-
vell de barri o inferior.

Som partidaris de fer consultes 
ciutadanes com una pràctica habi-
tual democràtica a Barcelona, som 
partidaris de fer-les com a mínim a 
nivell de barri, som partidaris de fer-
ne tantes com siguin necessàries, 
sense topall temporal, i som parti-
daris de fer-les sobre tots els temes, 
sense cap limitació temàtica.

Esperem doncs trencar les res-
triccions normatives imposades 
pels partits que durant 32 anys 
van governar Barcelona, i que a 
OD�SUjFWLFD�GLÀFXOWHQ�PROW�R�GLUHF-
tament impedeixen, fer consultes 
ciutadanes.

pSC
Les consultes formen part de la 
Carta Municipal de Barcelona i del 
Reglament de Participació. Van 
ser introduïdes i impulsades com 
D�ÀJXUD�GH�GHFLVLy�SHOV�JRYHUQV�GH�

progrés de la ciutat, amb el PSC al 
capdavant. Un exemple va ser la 
consulta de la Diagonal, on vam im-
pulsar la participació directa amb 
votacions com a eina dins d’altres 
processos de participació. Al nostre 
programa proposem consultar anu-
alment el 10% de les inversions als 
Districtes. Aquesta és una proposta 
concreta, que es complementarà 
amb aquelles que durant el man-
dat vagin sorgint d’acord amb les 
demandes dels veïns i veïnes i les 
entitats i associacions, i en què hi 
hagi decisions a prendre que els 
afectin.

pp
En democràcia es decideix cada ve-
gada que votem en eleccions muni-
cipals i les consultes a la gent s’han 
de fer sobre aquelles matèries mu-
nicipals que els afecten amb criteris 
clars. La Carta Municipal recull els 
diferents mecanismes, processos i 
espais de participació i estableix la 
consulta per tractar sempre qüesti-
ons de competència municipal.

La consulta popular s’ha d’exer-
cir amb la responsabilitat i en 
aquells assumptes amb transcen-
dència ,com ja vàrem dir en el mo-
ment en què s’havia de presentar 
la presentació de la candidatura 
als Jocs Olímpics d’Hivern.

Les consultes s’han de fer no-
més en l’àmbit competencial de 
l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, s’han d’esta-
EOLU� L�FODULÀFDU�HOV�FULWHULV�SHU�SR-
der celebrar una consulta, evitant 
així la proliferació de consultes en 
àmbits de poca rellevància.

7DPEp� FDO� FODULÀFDU� TXL� SRGUj�
votar. Pensem que s’hauria d’espe-
FLÀFDU�TXH�HOV�HPSDGURQDWV�TXH�QR�
tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran de tenir el dret de sufragi 
actiu a les eleccions municipals.

Finalment, defensem el principi 
de neutralitat de l’Ajuntament quan 
es produeixin consultes ciutadanes 
organitzades per entitats en l’àmbit 
de competències municipals.

BCn en COmú
Sí. La ciutadania vol i s’ha de poder 
corresponsabilitzar de la política 
pública, i la celebració de consul-
tes, tant per a grans projectes de 
ciutat com per a qüestions locals 
de barri o districte, és un pas im-
prescindible. El nostre compromís 
amb el dret a decidir és inequívoc, 
davant de formacions com CiU que 
l’abanderen en els discursos però 
després impedeixen la ciutadania 
intervenir en projectes com la ma-
rina de luxe del Port Vell o en de-
cisions com la privatització de les 

escoles bressol.

erC
Sí, creiem que cal establir les pau-
tes per convocar consultes ciutada-
nes sobre normatives, ordenances 
o actuacions municipals. També 
volem introduir les consultes per 
iniciativa popular per promoure 
qüestions que interessin a la ciuta-
dania. Un òrgan independent s’en-
carregarà de decidir com plantejar 
les consultes per iniciativa popular. 

Som partidaris d’ampliar el cens 
per obrir la participació a les per-
sones que treballen o estudien a la 
ciutat, així com les persones immi-
grades i no nacionalitzades.

Cup-CapGirem BCn
Referèndums i consultes ciutada-
nes sobre tots els temes impor-
tants de ciutat i de districte. No 
volem que la política es faci d’es-
TXHQHV�DO� YHwQDW� FRP�ÀQV�DUD�� (Q�
l’opacitat de les decisions s’hi han 
amagat les privatitzacions i ex-
ternalitzacions dels últims anys i 
l’aposta pels grans esdeveniments 
fets a cop d’especulació urbanísti-
ca com el Fòrum de les Cultures o 
l’ampliació de La Maquinista.

I per a aquells que diguin que 
aquests processos tenen un cost 
inassumible, els diem que la de-
mocràcia és cara i lenta, i que per 
tant hi dedicarem tot el temps i 
els recursos que demani. No esca-
timem en democràcia i, en canvi, 
estalviem en propaganda d’autore-
coneixement de l’Ajuntament.

Pel que fa al dret a decidir dels 
municipis per la independència, la 
CUP-Capgirem Barcelona fa una 
aposta sense ambigüitats per la in-
dependència a través d’un procés 
constituent des del municipalisme, 
tot fomentant l’Assemblea de re-
gidors i regidores dels Països Cata-
lans i d’haver subscrit el “Compro-
mís per un municipalisme al servei 
de les classes populars”.

¿Tenen pensada alguna 

SURSRVWD�FRQFUHWD�VREUH�
SDUWLFLSDFLy�SHU�SODQWHMDU�
D�OD�FLXWDGDQLD"�¢4XLQD"

Ciu
D’entrada reformar l’actual nor-
mativa de participació ciutada-
na, obsoleta en alguns aspectes, 
i d’aquí se’n derivaran diverses 
propostes i mesures, com algunes 
de les que hem comentat, fer con-
sultes ciutadanes a nivell inferior a 
districte i sense limitació temporal 
ni de temàtica, fer una prova pilot 
de pressupostos participatius als 
districtes o desplegar el dret a la 
iniciativa ciutadana, ara només re-
coneguda però no desplegada.

Altres propostes són la raciona-
lització dels espais presencials de 
participació ciutadana, garantint 
la qualitat dels espais, o sigui la 
interiorització per part del Govern 
del que allà s’hi diu i el procés de 
resposta. També garantir que 2/3 
dels consells de barri siguin per a 
participació de la ciutadania o re-
forçar i donar a conèixer el Govern 
Obert de Barcelona, un projecte 
de canvi cultural en la manera de 
governar de només un any de vida, 
que ha rebut ja diversos reconei-
xements i que té un potencial de 
desenvolupament molt gran.

pSC
A més de les consultes del 10% 
del pressupost d’inversions de 
cada districte, el reforç dels pro-
cessos oberts del PAM i PAD’s i de 
les normes, projectes urbans, pla-
nejaments i mesures i projectes 
de govern, tenim la proposta de 
convocar una Audiència Pública 
de Ciutat anual per la rendició de 
comptes de l’Alcalde sobre les ac-
tuacions i la situació de la ciutat. 
Volem ser transparents, dialogar 
obertament amb tothom, i volem 
que ho faci l’Alcalde directament i 
de forma periòdica.

El nostre programa inclou tam-
bé el compromís de reformar les 
normes de participació i de funci-
onament del Districte i fer-ho col-
lectivament entre tots i totes in-

cloent la reforma de les consultes i 
les iniciatives ciutadanes i enfortir, 
també, el paper de les associacions 
i entitats.

pp
A data d’avui ens trobem amb un 
sistema de participació ciutada-
na saturat que ha creat una certa 
desmotivació entre els ciutadans 
(un exemple clar el trobem en els 
consells ciutadans de Districte, on 
hi ha reunions d’una o dues perso-
nes). La realitat és que Barcelona 
compta en l’actualitat amb prop 
de 572 òrgans de participació, una 
TXDQWLWDW�FODUDPHQW�LQHÀFDo��eV�XQ�
sistema laberíntic amb duplicitats i 
SOH�G·LQHÀFLqQFLHV�

Volem millorar la participació 
per tal que sigui més àgil i que la 
gent rebi resposta o retorn de las 
propostes plantejades. 

El Govern de CiU va presentar 
un projecte per racionalitzar el 
òrgans de participació, però no ha 
estat capaç de tirar endavant la 
reforma.

Per això volem impulsar la re-
forma dels òrgans de participació i 
racionalitzar-los, i en aquest sentit 
SURSRVHP� FUHDU� XQ� VLVWHPD� HÀFDo�
d’interrelació entre el ciutadà i la 
administració on es valori el temps 
que dedica el ciutadà i se li doni 
una resposta. Es suprimirien òrgans 
de participació innecessaris per 
evitar que el ciutadà hagi de parti-
cipar en diversos àmbits per defen-
sar una mateixa proposta.

BCn en COmú
A més de les ja esmentades, po-
sarem també en marxa mesures 
de rendició de comptes, així com 
la implementació, per una banda, 
G·XQD� RÀFLQD� DQWLFRUUXSFLy�� L� SHU�
una altra, la creació d’un sistema 
que vinculi participació presencial 
i digital amb un cens de tota la ciu-
tadania de Barcelona per debatre 
temes centrals per a la ciutat, im-
pulsats per l’Ajuntament o propo-
sats pel veïnat.

erC
Volem complir les recomanacions 
el Consell d’Associacions de Bar-
celona. En primer lloc, obrirem 
la participació directa a la presa 
de decisions. En una segona fase, 
reformularem la participació a 
l’Ajuntament que, tot hi haver es-
tat líder, s’ha quedat obsolet. Hem 
de reformular el model de parti-
cipació per tornar a ser pioners i 
efectius.

Cup-CapGirem BCn
A dia d’avui la participació política, 
GHV�GHO�YRW�ÀQV�D�O·DVVRFLDFLRQLVPH�
cultural, està més representada 
per aquelles persones amb majors 
nivells de renta i formació. Així ma-
teix, està principalment en mans 
dels homes, que són aquells a qui 
s’ha atribuït socialment el rol de 
decidir i dissenyar. A la vegada els 
homes són aquells que compten 
amb més temps per participar fora 
de la seva jornada laboral, degut 
a que les dones són les que gene-
ralment dediquen més temps a les 
tasques de cura i reproducció. Tam-
bé n’estan greument excloses les 
persones migrades i les més joves.

Per tant, la primera urgència és 
trobar maneres de fer presents les 
absents en la decisió política. Calen 
espais de petita escala, de barri, 
d’entitats i associacions organit-
zats en assemblees horitzontals on 
es garanteixi una participació igua-
litària de totes i tots i es tinguin en 
compte les singularitats de cada 
FROĊOHFWLX�HVSHFtÀF��$�PpV��FDO�TXH�
els òrgans i procediments de parti-
cipació no siguin imposats, sinó que 
siguin en ells mateixos participats.

AlbERt bAlAnzà
9HwQV�D�OHV�SRUWHV�GH�OD�VHX�GHO�GLVWULFWH�GH�*UjFLD��FXVWRGLDGD�SHU�OD�SROLFLD��HO�����

MAnEl sAlA “ulls”
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Pla de mesures d’urgència social 

FRQWUD� OD� SREUHVD�� UHFRQÀJXUDQW�
els Serveis Socials i dotant-los de 

recursos per fer front a la comple-

xa situació actual. És imperatiu ac-

tuar contra els desnonaments, ga-

rantir els subministraments bàsics 

a les llars i actuar contra la pobre-

sa infantil, així com articular com-

plements de renda per tal d’assolir 

uns nivells de subsistència digna.

Prioritats de la Favb 
davant el nou mandat

AiguA és vidA

La Favb, juntament amb altres entitats ciutadanes, demana la recuperació de la gestió municipal del servei d’aigües de Barcelona

Pobresa

Drets civils, seguretat i polítiques 

d’igualtat. Revocació de l’orde-

QDQoD�GH�FLYLVPH��1RYD�FRQÀJXUD-

ció i protocols de la Guàrdia Urba-

na per eradicar episodis de violació 

de drets humans. Suport municipal 

als processos de regularització 

“sense contracte” de persones im-

migrades. Lluita contra les xarxes 

proxenetes i programes de suport a 

les persones prostituïdes.

El transport públic, dret ciutadà i 

vertebració metropolitana. Tarifa-

ció social destinada a promoure’l 

L�D�ÀGHOLW]DU�HOV�XVXDULV��&RQQH[Ly�
del tramvia per la Diagonal, ar-

ribada del metro a Zona Franca i 

desplegament de la xarxa ortogo-

nal d’autobusos. Aquesta xarxa ha 

d’incloure les línies d’aportació als 

barris i estar articulada amb els 

mitjans d’àmbit metropolità.

Pla de recuperació de la qualitat 

mediambiental. Mesures per redu-

LU�OD�FRQWDPLQDFLy�GH�O·DLUH�ÀQV�DOV�
nivells indicats per l’OMS. Reducció 

del volum de cotxes (limitacions de 

velocitat, pàrquings municipals...), 

evitar la circulació d’autocars tu-

rístics, connexió dels vaixells a la 

xarxa elèctrica. Avançar cap a l’au-

WRVXÀFLqQFLD� HQHUJqWLFD� GH� OD� FLX-

tat, basada en energies renovables.

Promoció de l’habitatge social, 

amb la prioritat de constituir un 

parc  d’habitatges de lloguer a 

preu assequible. Recuperar, amb 

DTXHVWD�ÀQDOLWDW��HOV�SLVRV�EXLWV�HQ�
mans de bancs i les immobiliàries, 

així com els apartaments turístics 

LOĊOHJDOV�� &DS� SURPRFLy� PXQLFLSDO�
de venda. Les cessions a coopera-

tives socials es faran conservant la 

propietat municipal del sòl.

Defensa i enfortiment dels serveis 

públics com a factor de cohesió so-

cial. Reactivació del pla municipal 

G·HVFROHV� ����� 'HIHQVD� GHOV� &$3� L�
de la sanitat pública. Auditoria de 

TMB. Recuperació de la gestió mu-

nicipal del servei d’aigües de Bar-

celona. Promoció de la cultura com 

a bé públic i dret ciutadà.

Un model turístic responsable, res-

pectuós amb els barris i els drets 

de la ciutadania. Moratòria sobre 

la concessió de llicències hoteleres. 

Aturar nous projectes en districtes 

VDWXUDWV� �FRP�DUD� O·KRWHO�5HF�&RP-

tal) o que tinguin impacte especula-

tiu (com a l’hotel al Deutsche Bank). 

Fixar sostre d’apartaments i albergs 

mitjançant plans d’usos. Fiscalitzar 

portals digitals. Taxa turística ínte-

grament revertida al municipi.

&DQYL�GH�SDUDGLJPD�HQ�HO�GHVHQYR-

lupament econòmic. Nova industri-

alització urbana i creació de llocs 

de treball promovent, entre altres, 

plans de rehabilitació amb criteris 

G·HÀFLqQFLD� HQHUJqWLFD� L� UHFLFODW-
ge ecològic. Suport a l’economia 

solidària i al cooperativisme. Pro-

tecció del comerç de proximitat. 

&RPSURPtV� G·DFWXDFLy� FRQWUD� OHV�
situacions de subcontractació i 

precarietat laboral.

Abordatge estratègic -i amb visió 

metropolitana- dels reptes urba-

nístics pendents. Pla de desen-

volupament d’infraestructures, 

economia i equipaments de barri 

al voltant de la Sagrera. Prospec-

tiva de transformació de la faça-

QD� OLWRUDO� ÀQV� D� O·DERFDPHQW� GHO�
Besòs. Preservació dels “pulmons 

YHUGVµ� GH� OD� FLXWDW� �&ROOVHUROD��
Montjuïc, turons) front les pressi-

ons especulatives.

Democràcia i transparència. Esta-

blir un nou Reglament de Participa-

ció ciutadana, abordant l’elecció 

GLUHFWD�GHOV�&RQVHOOV�GH�'LVWULFWH��
ILP i consultes, pressupostos i pro-

cessos participatius, mecanismes 

revocatoris, així com eines digitals 

HÀFDFHV�GH�JRYHUQ�REHUW�
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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
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
$WHQHX�(QFLFORSqGLF�
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

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

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
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
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
Passeig 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 setembre

És tira RiCARdo hERmidA (sR. plástiko)

1979
Eren les primeres elecci-
ons municipals democràti-
ques després de 40 anys de 
franquisme. De la façana de 
l’Ajuntament havia desapa-
regut la placa que recorda-
va el Día de la Victoria. El 3 
d’abril de 1979, les paperetes 
de les diferents candidatures 
s’amuntegaven a les taules 
dels col·legis electorals. Es 
van veure somriures a l’hora 
de votar; somriures… i algún 
gest que altre de preocupació.

A Barcelona van votar 
803.419 homes i dones. 
El 54,3% dels 1,48 milions 
d’electors censats a la ciu-
tat. El resultat electoral va 
GRQDU� SDV� D� OD� FRQÀJXUDFLy�
d’un pacte de progrés entre 

el PSC, el PSUC, CiU i ERC; 
només la UCD es va quedar a 
l’oposició. La foto correspon 
al 19 d’abril, quan el Consis-
tori ja constituït, amb l’alcal-
de Narcís Serra al capdavant, 
va creuar la plaça de Sant 
Jaume per anar a saludar el 
president de la Generalitat 
provisional, Josep Tarrade-
llas. La plaça era una festa i 
la gent sentia els ajuntaments 
com les administracions més 
properes a la ciutadania.

Han passat 36 anys, nou 
eleccions municipals i cinc 
alcaldes diferents. I la polí-
tica i els polítics s’han anat 
allunyant de la Barcelona 
dels barris. El 24 de maig ens 
la juguem de nou. ARxiu nous hoRitzons
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En plena lluita veïnal contra 
els impostos abusius de 
l’aigua, el llavors president 
de la Generalitat es va 
reunir amb les associacions 
de veïns per donar-los una 
gran esbroncada. ¿Vostès què 
pensen que és la democràcia? 
S’han de pagar els impostos!! 

Amb la regidora Irma 
Rognoni, Nou Barris és el 
districte més pobre en 
participació. En 4 anys s’ha 
reunit una, dues o màxim tres 
vegades amb les associacions. 
Ha reduït l’aforament dels 
plens i hi ha posat policia per 
vigilar els veïns.

A l’antic alcalde li van donar 
una jubilació daurada en 
Caixa Catalunya. Es va apujar 
el sou en uns temps en què 
l’entitat estafava 35.000 
veïns amb les preferents. Va 
arruïnar la caixa, que hem 
rescatat tots plegats pagant 
12.500 milions d’euros.

Durant aquests 4 anys s’ha 
dedicat a apagar els focs 
que el seu equip de govern 
ha encès. Al Poblenou, Nou 
Barris, a Sants... S’ha gastat 
3,4 milions en publicitat 
encoberta a tocar de les 
eleccions. 700.000 euros 
només per a La Vanguardia.

Va denunciar l’anterior 
Ajuntament per voler 
construir pisos en una zona 
verda a Nou Barris. Quan va 
guanyar les eleccions, se’n 
va desdir. Quan el barri li va 
plantar cara es va encabritar, 
amenaçant que sense pisos, 
no es faria el casal de joves.

Tenia relacions privilegiades 
amb totes les autoritats, que 
li subvencionaven sense límits 
mirant cap a una altra banda. 
Està imputat pel saqueig de 
la Feria d’Abril. Total: 1,7 
milions d’euros. Els polítics 
es juguen molts vots d’origen 
andalús.

La regidora de Ciutat Vella 
Mercè Homs va començar 
l’últim ple de la legislatura 
amb la cançó  Hallelujah de 
Leonard Cohen per “vestir” el 
balanç dels quatre anys. Els 
YHwQV�YDQ�DJXDQWDU�ÀQV�TXH�HV�
van afartar i, indignats, van 
abandonar el ple.

Qui va ser defensor de la 
FRQÁXqQFLD�GHO�VHX�SDUWLW��
ICV-EUiA, amb Barcelona en 
comú, en veure que no anava 
a les llistes s’ha fet trànsfuga 
al PSC. A Quim Mestre no li 
coneixem cap professió. Des 
dels 19 anys que viu de la 
política.

Núñez ha fet el que li ha 
URWDW��+D�HQGHUURFDW�HGLÀFLV�
modernistes. Ha construït 
saltant-se les lleis. La 
condemna de la justícia 
li ha vingut per subornar 
responsables d’Hisenda. La 
pena li ha estat rebaixada, 
però no ha evitat la presó.

Felip Puig va ser tristament 
famós com a conseller 
d’Interior, per exemple per 
la brutal intervenció que va 
ordenar a plaça Catalunya 
contra el 15-M. Va negar mil 
vegades que Ester Quintana 
hagués perdut un ull per la 
ferida d’una pilota de goma.

Conseller de Salut després 
d’haver dirigit la Unió 
Catalana d’Hospitals. La 
Marea Blanca l’ha declarat 
“enemic número 1 de la 
sanitat pública”. S’ha dedicat 
a fer retallades d’inversions, 
privatitzacions encobertes i 
permetre corrupteles.

Fundador d’un important 
despatx d’advocats, Emili 
assessorava en temes 
d’Hisenda. El van enxampar 
in fraganti amb delictes 
ÀVFDOV�GH�����PLOLRQV��+R�
ha reconegut i no anirà a la 
presó. Era el president del 
lobby Barcelona Global.

Totpoderós president 
de CaixaBank, gestiona 
desnonaments, preferents, 
pobresa energètica. El 
seu poder és omnipresent: 
autopistes, pàrquings, 
aigua, gas, electricitat i, 
ara, el pastís del transport 
públic.

Ministre de l’Interior, ha 
promogut la col·locació de 
ganivets a les tanques de 
Melilla, trets amb pilotes, 
devolucions en calent, CIE, un 
d’ells a  Barcelona. Generalitat 
i Ajuntament callen. La 
política que està produint un 
genocidi al Mediterrani.

Jugant amb les paraules, us 
presentem aquest “quadre 
d’honor” en el qual no hi són 
tots, però tots els que estan 
hi són. Falten molts que 
coneixem i d’altres que es 
mantenen ocults i protegits. 
Representen aspectes d’allò 
que no ens agrada. Corrupció. 
Impunitat. Clientelisme. O 
que posen les institucions 
al seu servei. Que treballen 
sense control social. Que fan 
negocis barrejant allò públic 
amb allò privat. Que entenen 
la política com una professió. 
Desiguals respecte de les seves 
pràctiques i importància, 
ens serveixen igualment 
per a aquesta cambra 

fosca especial. La suma de 
polítiques que rebutgem va 
indicant el futur. Ara és més 
vigent que mai aquella dita: 
“Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”. 
Veïnes i veïns: a trotar!!

Quadre d’honor 2011-2015

Boi Ruiz, el tisores Cuatrecasas, el defraudador Isidre Fainé, el rei Fernández Díaz, el fronteres

García Prieto, el ballarí M. Homs, reina per un dia Quim Mestre, el trànsfuga Núñez, l’impune Puig, el llençapilotes

Pujol, l’impostor Rognoni, la impertorbable Serra, l’alcalde banquer Trias, l’alcalde bomber Vives, l’impulsiu
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Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“No hi ha ciutats invisibles, 
hi ha barris que el poder no vol veure”

Javier Pérez 
Andújar
Escriptor

mARC AnDREu 

i AnDRés nAyA

entrevista

joAn LinuxbCn

fotografia

Javier Pérez Andújar (Sant Adrià de 
Besòs, 1965) només passeja –i, per 
cert, literàriament molt bé- amb 
la seva mare. O sol per la ciutat. I 

també ben acompanyat. Com el dia de Sant 
Jordi, que se’l reserva per a ell i la seva 
dona amb la idea de recórrer tranquilament 
parades de llibres després de resistir-se 
(ja fa uns quants anys) a les pressions de 
la seva editorial, Tusquets, perquè accepti 
ÀUPDU�QH��3HU�DL[z�pV�XQ�OX[H�TXH�O·DXWRU�
de Los príncipes valientes, Todo lo que se 
llevó el diablo, Paseos con mi madre i el 
més recent (i càustic) Catalanes todos -on 
repassa les visites de Franco a Catalunya- 
passegi i conversi una bona estona amb 
nosaltres. És un dels nostres. Se li nota 
ben aviat quan diu que li agrada “viatjar 
DOV�EDUULV�SHU�FRPSOLFLWDWµ��,�HVSHFLÀFD��
“Sobretot si són barris de blocs, on saps que 
les famílies que hi viuen són dels teus”.

Fill de Sant Adrià però veí del Clot 
des de fa 20 anys, aquest mestre de la 
crònica urbana i perifèrica, cultural (o 
FRQWUDFXOWXUDO��VHPSUH��QR�HV�UHFRQHL[�QL�Wp�
consciència de ser la veu de molta gent dels 
barris i ciutats invisibles de la Barcelona 
metropolitana. “No hi ha ciutats invisibles; 
cal ser molt cec per no veure els blocs 
GH�%HOOYLWJHµ��SUHFLVD�D�WDOO�G·H[HPSOH��,�
DIHJHL[��´(O�TXH�KL�KD�VyQ�EDUULV�LPPLUDWV��
que el poder i els mitjans de comunicació 
no volen veure”. Perquè, cadascun amb la 
seva “idiosincràcia” i “personalitat”, són 
barris “fets d’aluminosi, de lluites veïnals” 
i poblats per gent d’arreu. Aquesta és la 
Barcelona que li agrada. “No la que ells, 
la burgesia, monopolitzen al passeig de 
*UjFLDµ��,�GHL[D�DQDU�OD�VHQWqQFLD�DPE�
OD�PDWHL[D�WLPLGHVD�DPE�OD�TXH�GLX��´(OV�
sense veu tenen més veu que jo, que la tinc 
d’acudit, com el Forges”.

Potser sí que té la veu d’acudit. Però 
sense impostar-la, i més còmode en castellà 
que en català (tot i que fa servir ambdues 
llengües), Pérez Andújar diu coses serioses, 
que ja no s’estilen. “La gent a la fàbrica té 
veu a l’assemblea per convocar una vaga, 
i la veu de veritat pertany als que volen 

WHQLU�QH�L�OD�IDQ�VHUYLU��SHU�H[HPSOH��SHU�
tallar un carrer o encerclar el Parlament”. 
Li objectem que la llei mordassa ho posa 
cada cop més difícil. “Mai ha sigut fàcil”, 
respon ràpid. I argumenta que el que passa 
és que “ara hi ha més por; la por a perdre 
XQD�FRPRGLWDW�ULGtFXOD�L�TXH�HV�UHVXPHL[�
HQ�EHXUH�FHUYHVD�L�PLUDU�OD�&KDPSLRQVµ��(Q�
síntesi, diu que “la diferència entre abans 
i ara és l’escepticisme i el pessimisme, 
QR�OD�FRYDUGLDµ��3HU�DL[z�UHPHPRUD�DPE�
esperança el 15-M, un moviment del que 
defensa l’esperit de canvi generacional que 
va seduir “zombies” com ell.

“La gent desitja que passi alguna 
FRVDµ��DÀUPD�O·HVFULSWRU�L�SHULRGLVWD��
que es considera vell i dóna l’alternativa 
als joves. Ara bé, confessa que hi vol 
FRQWULEXLU��´1R�DFRVWXPR�D�YRWDU��SHUz�
aquest cop sí que votaré”. Té per principi 
´JDLUHEp�PDWHULDOLVWD��PDU[LVWDµ��GLU�
TXH�OD�GHPRFUjFLD�QRPpV�H[LVWHL[�
TXDQ�HV�WRFD��´6L�QR�SRWV�REULU�OD�SRUWD�
del teu ambulatori, quina merda de 
democràcia és aquesta?”. Però rebutja 
el discurs aquell que sosté que “tot és 
una merda”. Pérez Andújar aposta per 
DSURÀWDU�OHV�LQVWLWXFLRQV�DPE�OD�LGHD�
“d’enviar-hi els millors o els que més 
ens estimem”. I diu que no té manies, 
TXH�OL�FDX�Ep�WRWD�OD�JHQW�G·HVTXHUUHV��
“Des del PSC a la CUP”.

No obstant, qui va tenir mitja 
família compromesa amb els 
socialistes i l’altra mitja amb els 
comunistes se sent ara proper a 
Barcelona en Comú i a la CUP. I 
DL[z�TXH�VDS��L�GLX��TXH�´QLQJ~�
no té la solució, ni l’Ada Colau 
ni el David Fernández”. Veu 
només “diferències de matís” entre la 
&83��3RGHP�L�OD�FRQÁXqQFLD�G·HVTXHUUHV�
sorgida de Guanyem Barcelona on hi ha 
també els hereus del PSUC. Un concepte, 
el d’esquerres, al que no renuncia. I que 
encara percep al Parlament, on fa crònica 
política per al diari El País i s’ha sorprès de 
veure “gent dels blocs” entre els diputats. 
“Alguns són dels nostres, encara que són 

HOV�PHQ\Vµ��(OV�QRVWUHV��(OV�GH�EDUUL��3HUz�
HO�VHX�DPRU�QR�pV�FHF��´6HPSUH�GHVFRQÀR�
d’un president, encara que ho sigui d’una 
associació de veïns, perquè qui mana 
sempre vol tenir raó”.

Va ser ell qui va demanar de fer crònica 
política al diari, per curiositat de veure 
per dins un Parlament que creu que és “el 
UHÁH[�GH�OD�VRFLHWDWµ��,QFORVD�OD�FRPLVVLy�
del cas Pujol o contra la corrupció, que 
VHJXHL[�GH�SURS��$UD�Ep��D�3pUH]�$QG~MDU�
(o som potser els seus lectors?) se’l veu 
enyorat de quan feia crònica de les 

perifèries urbanes. 
“Ja no es fa periodisme d’anar als llocs”, 
HV�TXHL[D��$QDU�DOV�EDUULV�HQ�WUDQVSRUW�
públic i parlar amb la gent, o de vegades 
només escoltar el que diuen a l’autobús 
o pel carrer, és la seva tècnica infalible. 
Hi té molt a veure que ell fos un nen criat 
al carrer, al Besòs, i que fos dels més 
joves d’aquella generació que segrestava 

autobusos per reivindicar (i aconseguir!) 
coses elementals. “Ja no participo 
d’aquestes mogudes però m’agrada 
H[SOLFDU�OHV��$UD�HO�TXH�IDLJ�pV�HVFULXUH�KR��
6HJXHL[R�HO�PHX�LQVWLQW�L��FRP�VL�IRV�XQ�YHOO�
elefant, faig memòria tot fent camí cap al 
cementiri”. De fet, fa literatura. Perquè ell 
es considera, abans que res, un escriptor.

Sempre mig espitregat, Pérez Andújar 
és molt crític amb la Barcelona actual, a la 
que acusa d’haver convertit el centre de la 
ciutat en un parc temàtic. “Ara vas per les 
Rambles i acabes comprant un cendrer de 
Gaudí”, diu a pit descobert. I lamenta no 
poder trobar ja de matinada les primeres 
edicions dels diaris als quioscos del centre 
ni poder comprar els llibres de Nietsche o 
Kerouak que confessa que van ser les seves 
primeres lectures serioses. “Me’ls llegia a 
l’autobús de tornada a casa, a Sant Adrià. I 
WDPEp�HUD�JHQLDO�ÀFDU�WH�DO�OOLW�GH�ERQ�PDWt�
havent llegit les notícies d’una primera 
edició de diari”, recorda amb nostàlgia 
compartida. (Nostàlgia també del paper, tot 
i que és assidu al twitter i sap dels riscos de 
VREUHGRVL�GH�OHV�QRYHV�[DU[HV�VRFLDOV�L�OHV�
noves tecnologies).

´/D�FLXWDW�H[LVWLD��$UD�MD�QR�KL�KD�FLXWDW�
on viure; només hi ha la millor botiga 
del món”, ironitza molt seriosament. 
“Ni el passeig de Gràcia conserva la seva 
LGLRVLQFUjFLD�EXUJHVD��pV�XQ�SDVVHLJ�SHU�
a russos i multimilionaris”, conclou. Ara 
bé, Pérez Andújar sap veure-li també la 
part bona a Barcelona. La dels barris, 
SHU�GHVFRPSWDW��$O�&ORW��SHU�H[HPSOH��
V·HQRUJXOOHL[�GH�O·HL[�SHDWRQDO�TXH�YD�

del mercat i puja pel carrer Rogent, 
XQ�SDVVHLJ�TXH�HQFDUD�QR�HQYDLH[HQ�
els turistes que sí omplen les Rambles. 
´-R�SUHIHUHL[R�OD�LPPLJUDFLy�DOV�guiris”, 
GHL[D�DQDU�GH�SDVVDGD��+RPH�GH�FXOWXUD��L�
contracultura), ha perdut els cines però es 
refugia a la Filmoteca. I sap trobar i citar 
d’una tirada llibreries de barri com Calders 
(equidistant del Raval i el Paral·lel), 
7DLID��D�*UjFLD��L�(WFqWHUD�L�1R�/OHJLX��DO�
Poblenou).

Acaba provocador. O realista. Perquè, 
per somniar, diu que ja té Berlín, París, 
1RYD�<RUN�L�HOV�DQ\V����GHO�VHJOH�;;��$L[t�
que sí, és més realista que provocador 
TXDQ�GLX�DL[z��´$�PL�QR�HP�PROHVWD�YLXUH�
a Barcelona. Perquè no és una gran ciutat. 
És petita, com una Valladolid qualsevol”. 
Li donem opció a que s’esmeni i encara ho 
HPEROLFD�PpV��´%DUFHORQD�pV�FRP�O·RQFOH�
ric que es pensa que ho és sense ser-ho”. 
I, és clar, diu que no es pot comparar 
la capital catalana amb el París de la 
Revolució francesa o la Roma imperial. Però 
a ell ja li va bé que Barcelona sigui petita 
com és. “Pel meu estil de vida ja en tinc 
SURXµ��UHFRQHL[�

Ni tan sols per engrandir la ciutat, Pérez 
Andújar, l’home de barri, el militant de 
la Internacional de los bloques, no cau a 
OD�WUDPSD�GHO�IHW�PHWURSROLWj��´6L�FRQYp��
que es confederin els ajuntaments. Però 
Barcelona és Barcelona. I Sant Adrià és Sant 
Adrià”. Queda clar que de mare, i sobretot 
per passejar, només n’hi ha una.


