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El nou govern de Barcelona en Comú s’ha
compromès a revisar alguns dels eixos
emblemàtics de la gestió de Xavier Trias, com el
conveni amb Telefònica, la creació d’una societat
públic-privada per distribuir l’aigua a l’àrea
metropolitana i alguns projectes urbanístics com
l’hotel Rec Comtal o l’ampliació de la Maquinista
Eloi lAToRRE

Aviat es compliran els cent
dies simbòlics des que el nou
equip d’Ada Colau va prendre
possessió del Govern de la ciutat, data en què tots els mitjans s’abocaran a fer un primer
balanç de les primeres passes
de la seva gestió. De moment,
algunes de les promeses bandera de Barcelona en Comú
(BC) durant la campanya que li
va permetre guanyar les eleccions (posar fre a alguns plans
urbanístics desmesurats, a la
sobreexplotació turística, revisar alguns acords amb grups
privats...) es troben en una
situació d’impasse: els nous
governants s’han donat temps
per estudiar la forma com poden atacar-los. És evident que
la situació en què es troba BC

Generalitat amb
l’Ajuntament ha sigut
objecte d’un intens
ball de xifres durant
la passada legislatura
al consistori, amb una majoria
molt justa i sense un acord estable per governar amb altres
forces polítiques, no li permeten prendre grans decisions. A
això cal afegir que alguns projectes que es voldrien aturar ja
van quedar lligats i ben lligats
durant l’etapa de Xavier Trias
nou Govern haurà d’explicar bé
i de forma transparent l’evolució d’algunes d’aquestes carpetes. De moment, repassem
en quina situació es troben les
més urgents.
El deute amb la Generalitat
Durant el mandat de Xavier
Trias al capdavant de l’Ajuntament l’oposició el va acusar
sovint de fer de “banquer de la
Generalitat,” és a dir, de costejar inversions del Govern català que afectaven Barcelona.
que durant els exercicis 2012 i
2013 (en l’època més dura de
les retallades del Govern de
Mas) l’administració municipal

programes socials per valor de
101 milions per cobrir partides
pressupostàries que havien estat retallades, entre altres, en
programes de conciliació familiar, d’ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat o a cursos
de formació per al personal
dels serveis socials. A part, hi
ha inversions històriques de la
Generalitat que no s’han arribat a fer efectives mai, com
les que corresponen a la Llei de
Barris de l’any 2004.
Però en la segona part de
la legislatura, Trias i el seu
equip es van dedicar a jugar
al ball de xifres i la confusió
cada cop que se’ls inquiria pel
deute del Govern català amb
2014 n’admetia 80 milions. La
comissió mixta AjuntamentGeneralitat es va reunir per
últim cop el març passat però
de la qüestió del deute no en
va sortir cap compromís en
ferm, ni cap xifra concreta
a partir de la qual negociar.
Aleshores, ja a les portes de
les eleccions, els grups del
forçar un ple extraordinari per
el deute en 140 milions, mentre que els grups de l’oposició
parlaven de quantitats molt

Artur Mas, Ada Colau i Xavier Trias el dia de constitució del nou Ajuntament. Una de les primers qüestions que es v

superiors, per damunt de 300.
Cal tenir en compte que l’últim pressupost de la Generalitat, el del 2014 -aprovat amb
va cap partida per eixugar el
deute amb Barcelona.
L’assumpte del deute de la
Generalitat va ser una de les

primeres banderes que va aixecar Ada Colau així que va saber
que tindria els vots necessaris
per ser investida alcaldessa,
i el va posar damunt la taula com a màxima prioritat en
l’agenda en la seva primera
reunió amb el president Artur
Mas, que va escalfar la trobada

amb un encreuament de declaGovern català va cedir a Colau
una altra de les reivindicacions
estrella (l’obertura del tramvia
pel tram central de la Diagonal) a canvi de guanyar temps
en la renegociació del deute;
en concret es va establir tornar

Les macrosuperfícies comercials,
ELOI LATORRE

de l’operació -la multinacional Unibail

no ha assegurat que el tiri enrere.

Barcelona en Comú ha pres possessió
del Govern de la ciutat en un moment en
què dos grans complexos de comerç i d’oci
impulsen plans d’ampliació. Dos projectes
als quals la formació va expressar
el seu rebuig durant la campanya

es comprometia com a contraprestació a

l’ampliació els falta un mer formalisme,

i ESO, uns centres que actualment -i des
de fa ja sis anys- imparteixen classes en
diversos nuclis de barracots.
Les obres de l’escola havien de

el vistiplau si s’ajusta a la normativa.
Aturar el projecte podria costar doncs una
gran despesa per a les arques municipals

el de la Maquinista, que des de juliol
de 2014 té aprovat -mitjançant una

destinada a vendes més la construcció
de 400 pisos (dels quals 150 de protecció

Barcelona en Comú va garantir que en
la decisió que prengués sobre el projecte
tindria molt a veure que la construcció
d’aquest centre escolar no s’encallés. Amb
tot, Colau i el seu equip van aconseguir

plegat en un terreny adjacent a l’actual
de sòl industrial. A canvi, el promotor

de deixar l’alcaldia. L’actual equip de
govern es compromet a “revisar”, però

al promotor d’acords ja compromesos;
caldria que en donés a conèixer la
aquest pla al qual BC s’havia oposat amb
fermesa abans d’accedir a l’alcaldia, fent
costat a les associacions de veïns de Sant
dels barris.
Un altre projecte similar que ha
tirat endavant d’una forma molt més
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parla d’un “deute social” a
Barcelona (és a dir, els costos
globals que han causat les polítiques d’austeritat) de més
de 300 milions. A part, de fortambé admet els 20 milions de
la Llei de Barris. Però segueix
sense haver-hi un calendari concret de devolució: s’ha
emplaçat a la creació d’una
ponència de relacions econòmiques per mirar d’arribar a
acords en aquest sentit en els
pròxims mesos.
Els macrohotels
La moratòria de llicències de
nous establiments hotelers
anunciada pel nou consistori
pocs dies després de prendre
en un pla de revisió dels projectes en tràmit afectats per
la congelació, 28 en total, després d’una trobada de l’alcaldessa amb el president del Gremi d’Hotelers, Jordi Clos, que
va tenir lloc a mitjan juliol.
Però l’intent de posar control a
la sobreexplotació turística ha
topat també amb alguns promotors particulars, que tenen
mediàtic és el de la Torre AgCapital s’aferra a una drecera
legal -no té llicència aprovada
urbanístic que, segons aquest
promotor, ja li permet tirar endavant la reconversió del gratacel en establiment turísticper collar l’Ajuntament.
lla hotelera té encara més difí-

DANi CoDiNA

que Nuñez y Navarro promou
des del 2007 al barri de Sant
Pere. Per la seva volumetria

va plantejar és el deute de la Generalitat

a convocar la comissió mixta
entre ambdues administracions
el setembre. Aquesta comissió
ja ha fet una primera presa de
contacte en la qual la Generalitat hauria reconegut la xifra
de 105 milions que li reclama
el nou consistori, encara que
l’equip de Barcelona en Comú

de la ciutat antiga (set plantes,
4.000 metres quadrats, 90 habitacions), per ubicar-se en un
districte explotat turísticament
d’hotel per 100.000 habitants)
i perquè s’està aixecant en una
Clos va prometre construir 27
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precissament, d’Aigües de Barcelona) són temes pendents per al nou Ajuntament

anys després es va subhastar,
l’Ajuntament no s’hi va mostrar
interessat i Núñez y Navarro es
va quedar tot el solar a preu
-

L’Ajuntament ha posat
a revisió les llicències
de 28 establiments
hotelers, entre ells el
de la Torre Agbar i el

de terres han avançat a tot ritme i ni unes troballes de restes
arqueològiques no han aturat
el projecte, mentre els veïns

jar o si més no intervenir en
el projecte des de la legalitat.
Amb tot, l’opció més efectiva
(també la més cara) per aturar

l’obra. L’anterior regidora de
districte, Mercè Homs, sempre
va argumentar que l’obra podia
ser un nyap però que l’equip de
Trias ja se la va trobar tramitada i parar-ho suposaria una
indemnització als promotors
inassumible per a les arques
municipals.

a Núñez y Navarro -sempre que
s’avingui a vendre, és clar- i
indemnitzar-lo. Tot plegat li
podria costar a les arques públiques uns 23 milions, segons
fonts del mateix Ajuntament.

la moratòria per construir nous
hotels al districte i, d’aquesta

Colau hi ha diversos regidors
forjats en el moviment veïnal,
entre ells la regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin. La sensibilitat
amb les demandes de l’Associació de Veïns del Casc Antic
són totals respecte de l’hotel,
però no es vol precipitar, i de
moment ha dit que posarà en
marxa un expedient per estudiar la lletra menuda de la mo-

Comtal ja tenia tots els permisos per tirar endavant.
Des de llavors els moviments

com sempre han argumentat
els veïns, es van produir irregularitats que permetin bloque-

blava fet a mida dels interessos
dels constructors permetia aixecar-hi l’equipament hoteler.

, a debat

El contracte amb Agbar
Barcelona en Comú portava a
la llista amb què va concórrer a
cipal impulsor de la plataforma
Aigua és Vida i portabandera
del moviment que reclama una
gestió de l’aigua que en garanteixi l’ús com un servei bàsic
i un bé públic. Badia anava el
número 12 de la candidatura i
es va quedar fora del Saló de
Cent pels pèls. Però Ada Co-

Barcelona estudia les
vies per aconseguir
revertir el contracte
de concessió de l’aigua
corrent a Aigües de
Barcelona
lau (que diversos cops durant
la campanya va parlar de “remunicipalitzar” el servei d’aigua corrent) l’ha incorporat al
seu equip d’assessors amb una
missió clara: estudiar les vies
per aconseguir revertir el contracte de concessió de l’aigua
corrent a Aigües de Barcelona
tió del Cicle Integral de l’Aigua, que presta aquest servei a
la capital i 23 municipis de la
seva conurbació des que va ser
constituïda per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el
juliol de 2012, amb els vots de

sigil·losa és el de l’Heron City. El
complex d’oci i comercial del barri
d’ampliació de 6.000 metres quadrats
desembre passat el plenari municipal va
el consistori no ho va comunicar a la
en el termini previst, de manera que
pel procediment que es coneix com a
“silenci administratiu”. De moment, el
promotor no ha fet cap moviment per
tirar endavant el projecte, però és un as
vulgui. La regidoria d’Urbanisme creu
DANi CoDiNA

sense que suposi un gran cost en

controlaven l’ens. Aquesta Aigües de Barcelona és una com-

El centre comercial La Maquinista impulsa un polèmic pla d’ampliació
pAssA A lA pàgiNA 4
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lunya (TSJC): un presentat per
diverses empreses del sector
contra l’entrada d’Agbar sense cap concurs previ, i l’altre
per la pròpia Generalitat, que
considera que la societat mixta
metropolitana li envaeix competències, ja que també comprèn aspectes de la gestió de
l’aigua en “alta” (és a dir, el
seu transport des dels punts de
captació). Tot plegat conforma
una situació explosiva sobre la
qual l’actual govern municipal i
la nova administració de l’Àrea
Metropolitana tindran feina per
mirar de treure’n l’entrellat.

vE DE lA pàgiNA 3

panyia mixta l’accionariat de la
qual se’l repartien la mateixa
AMB (un 15%) i el grup privat
(un 85%). Més endavant Agbar
va cedir un 15% del seu paquet
a Criteria CaixaHolding, la societat que administra les participacions de CaixaBank.
Xavier Trias, exercint ja com
a cap de l’oposició, ha estat
ràpid a l’hora de fer números
i ja ha dit que una reversió
del contracte amb Agbar amb
l’objectiu de crear una societat 100% pública costaria als

La victòria electoral de Co-

L’Ajuntament ha
renovat l’acord
amb Telefónica amb
el compromís que
l’empresa respecti
els drets laborals
municipis de l’àrea metropolitana 500 milions en concepte
d’indemnització. Però el nou
equip de Govern de Barcelona
vol estudiar a fons el contracte
de concessió per mirar si el pot
atacar per alguna escletxa legal de manera que una eventual remunicipalització no tingui
tant d’impacte en les arques
municipals.
Té diverses armes al seu favor, perquè aquest contracte i
el procés de creació de la soci-
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etat mixta metropolitana està
ple d’opacitats. Fa uns mesos
-arran d’una denúncia d’Aigua
és Vida, precisament- va emetre un dictamen segons el qual
del cicle de l’aigua a la societat mixta liderada per Agbar.
L’informe d’Antifrau qüestiona
que l’entrada d’un operador
privat en la nova societat mixta es fes sense concurs públic

i tot abans que es constituís.
Però també posa en dubte els
196 milions a cobrar en 35 anys
que percep Agbar pels actius
que aporta a la nova companyia. Cal tenir en compte que
l’antiga Aguas de Barcelona ja
feia funcions de subministradora d’aigua a bona part de
l’àrea de Barcelona, en molts
casos sense disposar ni tan sols
d’un contracte concessió (per
exemple a la capital, on duia

més de cent anys fent-ho). Amb
que, per les seves limitacions
competencials, no podia anar
més enllà.
Poc després una denúncia
presentada per Aigua és Vida
també va ser arxivada per un
jutjat de primera instància
de Barcelona però, tot i així,
la concessió a Agbar es troba
empantanegada en dos recursos que estudia el Tribunal
Superior de Justícia de Cata-

d’una pròrroga del contracte
de prestació de serveis que
l’Ajuntament té amb Telefónica-Movistar. L’equip municipal
sortint ja s’havia compromès a
allargar el vincle pocs dies després dels comicis. La campanya electoral va coincidir amb
70 dies de treballadors d’empreses subcontractades de la
multinacional de telefonia, que
va culminar amb l’ocupació de
plaça Catalunya. Colau, juntament amb altres alcaldables i
representants polítics, va fer
l’anomenat Compromís de les
escales, un document pel qual
es comprometia a “no renovar
cap concessió amb Movistar ni
amb cap empresa que no ga-

¿T-Mobilitat y pobreza?
Por extraño que parezca, la T-Mobilitat -un
proyecto acusado de “privatizador” y de “negocio
redondo” para La Caixa- ha sido incluido dentro
del Plan Antipobreza de la Generalitat
luis CAlDEiRo

La T-Mobilitat -el nuevo sistema tarifario y de gestión del
transporte público que acabará
implantándose en Barcelona y
su área metropolitana en 2018no nació con buen pie. Señalado desde el principio por entidades y movimientos sociales
como un proyecto que supone
la privatización de la gestión
del transporte público, aparte
tre otros, Caixabank (o sea, La
Caixa), acaba de ser incluido,
sin embargo, en el presupuesto del plan contra la pobreza
aprobado por la Generalitat.
Concretamente, los 58 millones de euros de su contrato
de adjudicación. Por eso, que
conceptos como “pobreza” y
“T-Mobilitat” puedan estar ligados, parece rozar la cienciase esconde tras esta sorprendente noticia, nos citamos en
un café del barrio de Gràcia

con Ariadna Cotén, miembro
del movimiento Stop Pujades.
Ariadna rehúsa presentarse
como “portavoz” (“no tenemos
portavoces porque nos vamos
rotando. Soy una más”), y entre
café y café, bucea en los oríge-

Caixabank es la entidad
bancaria que más
dinero ha prestado
para sanear la deuda
bruta de Transports
Metropolitans

añade: “Fue un auténtico paripé. Tras cantar durante cuarenta y cinco minutos la bondades
de la T-Mobilitat -que si no era
una privatización; que si al correr la gestión del transporte a
cargo de una empresa privada
se ahorraría mucho dinero; que
si ello contribuiría a sanear la
deuda de TMB-, acabó su discurso diciendo que la T-Mobilitat no
sólo era buena desde el punto
sino que además ayudaría a disminuir la pobreza en Cataluña”.
“Fue hilarante”, remata.
Aquella fue la primera vez

que pobreza y T-Mobilitat aparecían juntas, en boca de un
alto cargo de la Generalitat.
Stop Pujades a la categoría de
anécdota (“mira hasta dónde
son capaces de llegar, pensamos entonces”) pero hoy, sin
embargo, aquellas palabras cobran otra dimensión, a la vista
del anuncio del ejecutivo.
Meses después de la comparecencia, el 16 de junio, la
Generalitat aprobaba el presupuesto del Plan Antipobreza,
que incluía los citados 58 millones de euros. Al día siguiente

El dato

nes de la improbable conexión:
Iniciativa per Catalunya, una
comparecencia en el Parlament
por el tema de la T-Mobilitat”,
recuerda. “Finalmente, el 3
de diciembre de 2014 tuvo lugar dicha comparecencia, que
secretario de Infraestructuras y
Movilidad de la Generalitat”. Y

165 medidas, dotadas con un presupuesto de 1.066 millones

dinero ha aportado para un préstamo destinado a sanear la

un artículo del diario El País,
Generalitat cuela la T-Mobilitat
dentro del plan contra la pobreza” (las cursivas son mías),
señalaba la perplejidad de la
oposición: diputadas como la
ecosocialista Laura Massana,
creían que “si bien hay una vertiente social en el nuevo sistema, es muy objetable que todo
el monto del contrato se pueda
computar dentro del plan contra la pobreza”.
No obstante, el autor del
artículo apuntaba también
que “en teoría” la T-Mobilitat
“permitirá implantar una nueva política tarifaria” que, por
ejemplo, “aplique descuentos
para desempleados o receptores de la renta mínima de inserción sin necesidad de largas
gestiones. Se podrá realizar de
una manera más sencilla que
el actual mecanismo”. ¿Basta
este argumento para presentar
como “medida social contra la
pobreza” un proyecto tachado
de “privatizador” y de “negocio redondo”?
Stop Pujades lo tiene claro:
“La T-Mobilitat, como concepto, no tiene nada que ver con
la pobreza” -asegura Ariadna-
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ranteixi la jornada laboral de
40 hores setmanals, dos dies
de descans i un salari digne”.
La candidata de BC va acusar
directament Trias “d’actitud
antidemocràtica” per “voler
renovar un contracte amb una
companyia que vulnera drets
fonamentals”.
l’alcaldia, Colau va reclamar a
Trias que aturés sis expedients
urgents, entre ells el contracte amb Telefónica. Finalment
l’acord es va renovar, però a
petició del futur equip de Govern la pròrroga es va reduir de
12 mesos a sis. Des de Barcelona en Comú es va argumentar
que, com que caducava de forma imminent, trencar-lo unilateralment hauria comportat
l’aturada del servei. Amb tot,
els nous gestors municipals es
comprometien a revisar l’acord
a fons durant el pròxim semestre per garantir que es respectin els drets dels treballadors.
Han guanyat temps, però caldrà
que expliquin bé en què consistirà aquest canvi de condicions.
amb Telefónica és la revisió
del compliment del conveni
l’Ajuntament, i que comprometia a Telefónica a cedir per
rents barris a canvi d’obtenir
el permís per fer pisos a l’antimultinacional va aconseguir el
seu objectiu però la ciutat no

Alguna cosa fa
pudor a Regesa
denuncien entre altres coses un
augment desproporcionat dels
avals requerits o l’obligatorietat
de comprar aparcaments.

ANDRés NAyA

Durant uns anys l’Ajuntament de
Barcelona va promoure la construcció de

l’empresa no compleix el plec
podien ser ocupats per joves durant
cinc anys (temps que es calculava de

i no respecta els requisits
imprescindibles, i adjudica
pisos de protecció a 54 titulars
no inscrits al registre de
sol·licitants d’habitatges de

necessitats dels joves i va aixecar fortes
crítiques des del moviment veïnal, que
no volia pisos (ni que fossin públics, eren
a equipaments comunitaris. Aquests
habitatges eren gestionats per l’empresa
pública Regesa, que davant la situació
econòmica complicada, els va intentar
vendre a l’Ajuntament de Barcelona.

Sostenibilitat, que va ordenar
a l’Agència d’Habitatge de
Catalunya la tramitació de
diligències prèvies per imposar
una sanció i revisar el contingut,
les condicions i les formes
d’actuació d’aquesta empresa.
Sembla que aquesta operació
li ha sortit molt cara a la
ciutat. S’ha d’aclarir i s’han
de concretar responsabilitats.
L’Ajuntament ha d’estudiar
el tema i donar explicacions

malgrat les emergències habitacionals
que patia Barcelona. Regesa va optar per
crear una fundació per poder vendre els
habitatges dotacionals al mercat privat en
una operació d’enginyeria especulativa.
malvenent-los, al “fons voltor” Colón
igNAsi R. RENom

mateix grup i la mateixa operació que va
Madrid.
La notícia es va conèixer per la
premsa i va aixecar molts interrogants
pel seu obscurantisme. Diverses entitats,
entre elles la Favb, van demanar a
l’Ajuntament poder accedir al document
de venda, que es va negar amb mil

argúcies legals. Va ser una operació
secreta. Mentrestant la ciutat havia
perdut el sòl per a equipaments i el
control dels pisos públics.
Finalment, les sospites sobre la mala
gestió es van fer realitat. L’empresa es
dedica a fer tripijocs per no complir els
acords que protegeixen els llogaters, que

ha de complir els terminis
per concloure l’expedient.
La gravetat del tema fa que no sigui
irrisòries en comparació als guanys que
pisos per al mercat privat. S’han saltat
la llei i s’ha de poder anul·lar la venda i
recuperar-ne el control públic.

“en realidad, no deja de ser
el expolio de un bien público
como el transporte, que es entregado a una empresa privada
para que se lucre. O sea, que
de relación con la pobreza,

que “hasta ahora, todo el mundo pagaba lo mismo, fuese un
parado o un turista que disfruta
de sus vacaciones en Barcelona”.
Sin embargo, advierte que
el hecho de disponer de un
sistema que técnicamente
permita una “distribución más
justa” del coste económico del
servicio, no implica que ello
vaya a ser así. “Para que lo
fuese, deberíamos saber sobre
cuántos usuarios recae la re-

cuanto al argumento” -prosigue- “de que habrá una cierta
facilidad para que haya una
T-Mobilitat, que ya es “casi”
público -excepto dos anexos
aún no publicados- nunca habla de la pobreza. Sólo habla

asegura. Tampoco la inclusión
del contrato de adjudicación
de la T-Mobilitat garantiza
nada. Por ello, “desde la Taula defenderemos y velaremos
para que esa distribución más

social, en el sentido de que
“incluirá” este tipo de tari-

Las entidades
denuncian que la
operación no asegura
en absoluto la mejora
de las condiciones de
vida, pero sí privatiza
habrá, si habrá colectivos que
gocen de gratuidad, etc. Tampoco se dice si se ampliarán
las condiciones actuales para
“se facilitará” que ciertos colectivos puedan disfrutar de
cierta tarifa social, pero sin
concretar en ningún momento

joAN moREjóN

si efectivamente se les bajará
el precio del transporte”.
Parámetros de justicia social
Oriol Illa es presidente de la
Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya, una entidad cuyo
objetivo es la lucha contra la
pobreza y la exclusión. Preguntado por el tema, se muestra
más cauto. Señala que el Plan
Antipobreza recoge entre sus

medidas “la introducción en el
marco de la futura T-Mobilitat
de los abonos con tarifa plana a
precio reducido para las personas que perciban la prestación
o renta mínima de inserción,
y también una tarjeta T-Jove
anual para las personas de 14
a 25 años”, algo que considera
“necesario y muy útil”, aun-

da esté dotada con el importe
del contrato de adjudicación,
los famosos 58 millones de
euros. También apunta que la
T-Mobilitat “técnicamente” podría ofrecer la posibilidad de
“personalizar” las tarifas, adecuando el precio del servicio a
la capacidad económica y a la
frecuencia de uso del viajero.

inadecuado” que dicha medi-

injusticia como, por ejemplo,

caso, ante nuestra pregunta
de si estamos ante una operación cosmética de la Generalitat, un mero “lavado de cara”
para hacer presentable un
proyecto tan criticado, Illa no
se aventura: “Si los criterios
de la nuevas modalidades de
tarjeta de transporte se ajustan a parámetros de justicia
social, es una valoración que
todavía es prematuro hacer”,
tos de usuarios” será posible
juzgar si la T-Mobilitat contribuye a paliar las condiciones
de vida de los más desfavorecidos o si, por el contrario, “se
ha convertido en un obstáculo
añadido” para ellas.
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El dia que les
places ocupen
aparcaments
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Menjadors
escolars, millores

Els clans de la droga s’ensenyoreixen del barri
gràcies a l’augment de la pobresa i la degradació
del bloc Venus, mentre activistes veïnals denuncien
amenaces i tres assalts a locals socials

Metàstasi a la Mina

mERItxEll m. pAuNé

La Mina pateix d’un càncer
congènit molt complicat de curar: la droga. En les bones èpoques, el suporta com una malaltia crònica. En les males, fa
metàstasi i enverina tot el que
troba: la convivència, les economies familiars, la rutina esdarrers anys han estat d’aquest
segon tipus. La venda al detall
o les tasques “auxiliars” del
ca sortida -o la més ràpida, almenys- de moltes famílies fràlocal. “Una vídua que té néts
al càrrec, un pare de família
que ha esgotat l’atur... Bones
persones del barri, a qui conec
de fa anys, han entrat al negoci venent o acceptant usar els
seus pisos de rebost”, relata
Josep Maria Monferrer, director
de l’Arxiu Històric de la Mina,
activista veïnal i professor jesuïta retirat.
La pressió policial i especulativa sobre Ciutat Vella i Can
Tunis han desplaçat una part

del bloc Venus ha
contribuït a tensar
l’ambient i fer palesa
de la compra-venda i del consum a la Mina, que es postula
com a principal supermercat
metropolità. Les xifres de la
sala de venopunció de la Mina
són clares: de 2010 a 2014 (les
han augmentat un 31,2% (de
2.459 a 3.572 anuals, tenint en
compte que el barri no arriba
les xeringues recollides a la via
ment del consum de drogues
dures delata un increment del
sales s’ubiquen on hi ha mercat: cap comprador amb mono
s’espera a creuar la ciutat quan
ha obtingut la dosi.
L’ambiciós Pla de Transformació del Consorci de la Mina,
iniciat l’any 2000 i tocat de

joAN moREjóN

Els veïns volen ser “un barri més” de Sant Adrià, però demanen que Barcelona, Diputació i Generalitat assumeixin també responsabilitats

mort amb les primeres retallades, prometia destinar la
meitat de la inversió a urbanisme i l’altra meitat a mesures socials. Segons dades del
mateix ens, dels programes
socials només s’ha executat el
supost previst per al 2015 és
un 19,26% inferior al de 2014.
“Aquí continuem fent la mateixa tasca social i el tema de la
droga depèn de fora del barri,
de si a Barcelona tanquen sales
o es desplaça la venda”, resol,
seca, una portaveu del Consorci. Segons l’Ajuntament de
Barcelona, el mapa de sales de
venopunció no ha variat en els
-

mestre de 2016 no està previst
traslladar la sala Baluard de
Ciutat Vella.
L’avortament d’un dels punts
estrella del pla, l’enderroc del
bloc Venus, ha contribuït deci-

L’ambiciós pla de
transformació del barri
va quedar tocat de
mort amb les primeres
retallades
sivament a tensar l’ambient i
Els afectats, que s’oposaven
a pagar el reallotjament, han

perdut la batalla als tribunals i
s’han hagut de quedar a l’edible- i veure com la Generalitat
adjudica gran part dels pisos
substitutoris a sol·licitants del
registre general d’Habitatge.
Aquest juny tres líders de la
lluita contra aquest sorteig
han rebut amenaces verbals i
físiques per part d’una de les
també una de les que controla la droga al barri. “O quitáis
la denuncia o te quemamos el
piso”, van etzibar-li a la portaveu de Venus. A Monferrer li
han assaltat la seu de l’Arxiu
Històric, estripant documents,
pixant-se sobre l’escriptori i

“Barcelona s’hi haurà d’implicar”
El Consorci de la Mina, format per Benestar
Social, Diputació i els ajuntaments de
Sant Adrià del Besòs i Barcelona, és qui
teòricament lidera el progrés del barri.
L’encapçalen la consellera Neus Munté i
l’alcalde Joan Callau, però qui governa el
dia a dia és el gerent, Juan Luis Rosique.
Després de dues pròrrogues, una portaveu
desembre, tot i que fonts del consistori
adrianenc matisen que “no està gens clar”.
Els veïns reclamen que la iniciativa política
per “ser un barri més”, però demanen
que Barcelona, Diputació i Generalitat

no descarreguin tot el pes en l’integrant
més feble del consorci. “És objectiu que ha
crescut la pobresa a la Mina, necessitem
ajuda d’altres administracions”, admet
Callau. “Ja ho he parlat amb l’Ada Colau i
té bona predisposició”, assegura. Els veïns
també s’han reunit amb representants de les
catalana intervingui, ni que sigui per interès
propi: “Barcelona s’hi haurà d’implicar
Mina s’està introduint al barri de BesòsMaresme (districte de Sant Martí), venent
droga i ‘obrint’ pisos. S’ha d’actuar ja”, avisa
Monferrer. La metàstasi avança.

pintant-li una gran “K” a la pa‘Kabrón vete del barrio’, però
no me’n penso anar pas!”, explica. És més, ha decidit prémer l’accelerador per enllestir
entrega de la seva historia del
barri, que publica a Octaedro.
Paco Marín, poeta i president
de l’associació de veïns, també es va endur un bon ensurt
en ser assaltat dues vegades el
local de la Federació de Veïns
i Entitats. Tot plegat durant la
Setmana Cultural, un oasi d’oci
saludable molt esperat.

Els Mossos: “No ens consta”
No obstant, la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra ho nega: “No hi ha hagut
indicadors d’inseguretat, no
ens consta que hagi augmentat
tracta de factors com delacions entre veïns, decomisos o
arrestos. “La sala de venopunció ha canviat de carrer -s’integrarà al futur ambulatori- i
potser els veïns menys acostumats tenen la percepció d’un
augment de la droga, però la
comissaria de Sant Adrià -al
centre del barri- aprecia que
rat”, afegeixen. Els consten el
pAssA A lA pàgINA 8

CARRER137 setembre 2015 CRÒNICA 8
VE dE lA pàgINA 7

tres assalts a locals, amb data
del 12, 20 i 22 de juny, però matisen que les denúncies només
inclouen desperfectes i robatori d’ordinadors, res d’intimidacions. Estat de la investigació?
“Hi estem treballant”. L’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau,
tuals, la policia no ha detectat
un augment generalitzat; vaig
trucar als Mossos personalment
perquè hi estiguessin a sobre i
no ha anat a més”.
Els veïns, és clar, no ho veuen així. “Els Mossos no ens van
fer ni cas sobre les amenaces,
pels assalts, no detenen els camells perquè pretenen desarticular clans sencers...”, enumera Monferrer. “Els tres mesos
del Fòrum de les Cultures sí
que van acabar amb la droga,
si volen, poden!”, exclama. “La
Guàrdia Urbana no entra al barri, el poder ‘ocult’ es passeja
al seu aire i de nit sovint sonen
trets”, descriu indignat Marín.
Tot i que els assalts van ser a
plena llum del dia, els residents
propers i vianants deien que no
havien vist ni sentit res. “Hi ha

Les entitats que
treballen al barri
demanen mesures
efectives i més
diàleg amb el veïnat
gent que és invisible, que ningú
els veu mai perquè tothom sap
qui són”, denuncia Monferrer.
La convivència, explica, ha empitjorat a mesura que pujava el
negoci rei. “Avui a la Mina pots
comprar una gran varietat de
substàncies i el millor és que
ja pots fer-ho sense diners”,
adverteix. Això atreu els toxicòmans més desesperats, que
obtenen una dosi a canvi d’objectes robats, petits treballs o
serveis sexuals. Les batudes policials -com la de fa un any de
matinada per “desarticular” el
clan Palmira- tenen un impacte limitat, perquè molts detinguts només porten quantitats
atribuïbles a l’autoconsum i
han proliferat les dobles portes
blindades, que permeten endarrerir l’entrada policial i fer
desaparèixer el més comprometedor. Aquell dia en concret,
recorda Monferrer, la compravenda es va reemprendre a les
dues hores de marxar la policia,
cap al migdia.

Molt lluny de la ‘normalitat’
A banda dels assalts, fa mig any
un intent d’agressió a un treballador municipal va portar a
cina d’Orientació Laboral de
la Mina a la seu consistorial, a
25 minuts a peu. “Però no han
minvat els serveis ni ha baixat
el nombre d’usuaris”, defensa
l’alcalde. La Plataforma d’Entitats del Barri de la Mina també
denunciava aquest juny un “rona de Correus i furts als repartidors”, així com “conductes
agressives envers alguns treballadors del CAP”. “Estem molt
lluny d’una situació de normalitat”, insistia, i reclamava a
les administracions “que tallin
i dialoguin més amb el veïnat.

pARkINgdAybCN

Usos donats a les places d’aparcament en l’edició del Park(ing)Day 2014 a Barcelona

El dia que les places
ocupen pàrquings
El tercer divendres
de setembre,
entitats i col·lectius
de ciutats de tot el
món “ocupen” places
d’aparcament amb
activitats per celebrar
el Park(ing) Day
AlfoNs lópEz
Ambientòleg
El Park(ing) Day neix el 2005 quan
un col·lectiu d’arquitectes de la
ciutat de San Francisco va decidir
ocupar una plaça d’aparcament
per convertir-la en un parc públic
temporal, i denunciar així l’escassetat de zones verdes en aquell
barri de la ciutat. Simplement van
pagar el tiquet d’aparcament reglamentari al parquímetre corresponent i van estendre-hi un tros de
Un cop passades les dues hores a
què donava dret el tiquet, van recollir la gespa i el banc i van abandonar la plaça.
Una actuació efímera, sense cap
efecte durador sobre el territori.
Un gest però que va desvetllar per
a molts algunes qüestions respecte

món, i arriba a celebrar-se a 160
ciutats a tots els continents. A Barcelona alguns col·lectius van partique el 2014 l’Associació Espai Ambiental proposà crear el Park(ing)
Day Barcelona per dinamitzar la
participació a tota la ciutat. En
aquests dos anys, més de 40 collectius han ocupat unes 35 places
arreu de la ciutat amb les seves
instal·lacions.
I diem ocupar en el sentit
menys radical de la paraula, ja que
la normativa interna del Park(ing)
Day contempla (tal com va fer el
Park(ing) original) el pagament
del tiquet o la tramitació de tots
els permisos amb l’administració
corresponent per fer de l’esdeveniment un acte dins les normes. A
més, el caràcter temporal de la intervenció (un dia) és condició sine
qua non. No es tracta per tant de
topar contra cap norma ni d’ocupar
un espai de manera permanent,
com fan altres col·lectius amb espais abandonats per reivindicar,
per exemple, horts urbans. Es vol
per posar de relleu una incongruència que es dóna als nostres card’espai per al vehicle privat.

De ciutadans a vianants

conscients de l’espai que destinem
a la circulació i aparcament de ve-

El cert és que la lluita contra l’ocupació de l’espai pels cotxes es va
perdre fa molt de temps. El cotxe

jerarquització de l’escàs espai públic per a un ús tan marginal com
l’emmagatzematge de cotxes? I
potser la que més desconcert pot
provocar a l’establishment del ve-

sigui de benzina, híbrid o elèctric)
la suma d’espai privat i velocitat.
I aquest caràcter capgira la jerarquia d’ús de l’espai al carrer. Els
urbanistes defensors de la mobili-

tiquet de zona verda o zona blava,

Més informació

Des d’aleshores, el Park(ing)
Day s’ha estès a altres ciutats del

www.parkingdaybcn.org

tat a peu i en bicicleta descriuen
com a “xoc” l’efecte de l’automòbil a la ciutat quant a pèrdua del
carrer com a espai per a ús ciutasem de ser ciutadans a “vianants”
que, segons el diccionari, és la persona que va a peu per un camí o via
pública.
Quan a principi del segle XX es
comet l’error de legislar aquest
concepte perdem davant el cotxe
el dret a 1) estar-nos al centre de la
calçada i 2) creuar per allà on vulguem. Per garantir la velocitat dels
cotxes, als vianants ens destinen
certs espais delimitats de la ciutat.

El 18 de setembre la
ciutadania va recuperar
per un dia indrets
condemnats a ser
magatzem de vehicles
Més endavant, en el moment de la
construcció de molts barris dormitori a les perifèries, aquesta jerarquia es fa palesa en com molts dels
espais entre blocs d’habitatge es
destinen a ser ocupats per a usos
marginals, sovint aparcaments de
cotxes. Molts d’aquests espais són
encara hipotecats amb aquest ús.
La il·lusió dels participants en
el Park(ing) Day per ocupar la seva
plaça prové de molt diverses motivacions i de fet va molt més enllà
de la reivindicació d’espais verds
que el nom “Park” pot suggerir. Més
que parcs o jardins, trobem que els
la plaça com a lloc de trobada, de
celebració, expressió cultural, relació amb els veïns, conversa…
És cert que hi participen collectius amb demandes concretes

sobre temes ambientals o directament relacionats amb la mobilitat
(Diagonal per a Tothom, la PTP, la
Plataforma per la Qualitat de l’Aire...). També ho fan grups de veïns
i veïnes que reivindiquen espais
concrets (com Recreant Cruïlles,
o veïns de Sant Antoni, Porta, l’Eixample o Ciutat Vella). Però altres
grups simplement volen ocupar
l’espai públic per tenir un altaveu
per parlar de pobresa energètica,
reciclatge, educació, comunitat,
tecnologia, ciència, salut… o per
tenir un espai de joc i lleure sense més. Creen, per tant, les seves
places.
A més el Park(ing) Day té lloc en
un dia laborable, de manera que
ens trobem els Park(ing)s de camí a
la feina, la compra o el gimnàs. Es
transmet la idea de quotidianitat,
a la vegada que el divendres és el
dia que més facilita la participació
d’associacions i col·lectius. Això el
diferencia d’altres iniciatives com
el tall dels laterals de la Diagonal
i el Passeig de Gràcia que l’Ajuntament va posar en marxa els diumenges per ubicar gandules i acti(literalment) la baixada de trànsit
osos “dies sense cotxe” en què es
tallaven grans avingudes per demostrar no se sap què (que tallant
un carrer desviem l’embús cap al
de més amunt?). Iniciatives que no
qüestionen doncs, la preeminència
del cotxe sobre la calçada.
El 18 de setembre ciutadanes i
ciutadans vam recuperar per un dia
indrets condemnats a ser usats de
simple magatzem de vehicles i els
vam transformar en espais d’entusiasme ciutadà en qualsevol de les seves formes d’expressió. Una petita
reconquesta de l’espai públic (uns
escassos 12 metres quadrats) que
ens vam deixar prendre pels cotxes.

CARRER137 setembre 2015 CRÒNICA 9

Els menjadors escolars
també són per a l’estiu
Les mesures pal·liatives
de la malnutrició que afecta
els infants en situació de risc
per pobresa
AlbA ARNAu
La malnutrició i la gana no entenen
de vacances i els milers de nens i
curs escolar de les beques menjador queden a la intempèrie amb
l’arribada de l’estiu. “Tampoc entenen de caps de setmana i molt
menys de cursos escolars” denúncia Carles Benito de l’assemblea
groga de Nou Barris, que assenyala
que les beques menjador només
cobreixen els alumnes de primària,
però no els infants d’escola bressol
ni els nois i noies de secundària.
La problemàtica de les beques
menjador no es redueix només a
la manca d’assistència durant el
període estival sinó que va molt

Casals, colònies i
campaments han estat
el “refugi” nutricional
de molts infants durant
aquest estiu a Barcelona
més enllà. L’administració, a més,
va reduint el nombre d’aquests
2009-2010, que es van atorgar
75.460 beques, el màxim assolit,
Un problema, doncs, que es cropedaços que, segons les entitats
implicades, no donen una resposta justa i honesta a les necessitats
d’aquests infants i joves. Aquestes beques han esdevingut, en els
darrers anys, l’única assegurança
que els infants en risc de pobresa

accedeixin a un àpat equilibrat i
saludable al dia.
El departament de Benestar i
Família de la Generalitat ha destinat enguany més d’un milió d’euros per obrir 70 centres d’emergència social a tot Catalunya.
Aquests equipaments han ofert,
durant els mesos d’estiu, dos o tres
àpats als menors amb plaça, un total de 2.022. A la capital catalana
no se n’ha obert cap. Aquest estiu, com els darrers, a la ciutat de
Barcelona s’ha sortit del pas amb
els menjadors de casal. Aquests,
juntament amb colònies i campaments, han estat el “refugi” nutricional de molts infants de la ciutat, però no de tots. Segons Àlex
Castillo, president de la Fapac (Federació d’Associacions de mares i
pares de Catalunya) durant l’estiu
s’ha fet front a les necessitats del
30% del col·lectiu infantil en situació de risc. Això ha estat gràcies
a la xarxa assistencialista a la qual
l’administració delega l’efectivitat
de les mesures estivals. A més de
les AMPES, entitats com Creu Roja,
Càritas o EDUCO han intervingut
amb els seus propis recursos per
poder arribar allà on l’ens públic
no ho estava fent.
Amb l’arribada del nou curs la previsió no promet grans millores, si
bé, el nou consistori liderat per
Ada Colau ha anunciat un augment de 2’8 milions del pressupost
destinat a les beques menjador.
Castillo, que rep la notícia positivament, assenyala que augmentar
les partides pressupostaries no és
re puntual i pal·liatiu. En aquest

ARxIu fAVb

La bona alimentació és fonamental per assolir un rendiment escolar òptim

Una eina bàsica per fomentar
la igualtat d’oportunitats
Assegurar que tots els infants i joves assisteixin a les aules amb
les seves necessitats cobertes és una eina bàsica i fonamental
per assegurar la igualtat de condicions de tots els alumnes per
assolir un rendiment escolar òptim. La situació en la qual es
troben aquests infants, afecta el seu desenvolupament físic, però
també l’afectiu, el social i l’acadèmic. Els experts, i el mateix
síndic de Greuges ho va fer en un informe l’any 2013, alerten
que les seqüeles que poden arrossegar aquests infants a tots
els nivells els exposa a una vulnerabilitat social major quan
siguin adults. Benito afegeix que per assegurar aquesta igualtat,
l’administració també s’hauria de responsabilitzar i recuperar
les beques de llibres i material escolar i fomentar ajudes per a
activitats escolars, més enllà de les esportives.
sentit apunta a la necessitat d’un
estudi real de la situació a la qual
s’enfronten les famílies i les seves
problemàtiques i un pla seriós que
L’actual sistema de beques
menjador té diversos punts febles.

Les beques que havien de canviar el barri
El problema dels nens que assisteixen a classe
amb l’estómac buit no és nou, si bé amb la
crisi la xifra d’infants en aquesta situació ha
crescut i ha guanyat visibilitat mediàtica. Però
d’escoles que han fet front a aquesta situació
a Barcelona n’hi ha hagut sempre. Joan
Girona, professor ara ja jubilat, va treballar
molts anys a un centre de la Mina i recorda
que llavors les beques menjador ja estaven a
l’ordre del dia. Però no només això. En aquell
moment existia, segons explica, un sentiment
positiu i esperançador que, amb les eines
“Hi havia menys necessitat que ara i també hi
havia més recursos” recorda. L’administració
postfranquista no només cobria totes les
beques menjador sinó que va impulsar un pla
integral que englobava les escoles bressol, les
de primària i secundària, els serveis sanitaris,
etc., per empènyer la gent del barri endavant.

El plantejament era solucionar la situació
familiar de manera integral i no quedarse només amb mesures pal·liatives de les
conseqüències de la pobresa.
Girona, que va estar durant 13 anys
exercint de professor a la Mina, recorda que al
Camp de la Bota encara hi havia barraques.
“Quan aquelles famílies es van traslladar als
blocs de pisos -explica-, a tothom li va semblar
que esdevenia un gran avenç imparable, però
amb el temps han constatat que van anar a
parar a barraques verticals”.
Amb el pas dels anys aquell pla d’intervenció
va anar minvant de pressupost i de personal
dedicat, ja que l’administració va anar perdent
interès en la zona i en les seves famílies. Les
millores assolides van quedar dissoltes entre els
expedients i, malgrat que algunes famílies van
aconseguir tirar endavant, els problemes del
barri s’han perpetuat.

Les entitats n’assenyalen dos com
denuncien que la majoria de beques no cobreixen el 100% del cost
de l’àpat. Aquesta circumstància
condiciona moltes famílies que
directament no demanen l’ajuda
per la impossibilitat de fer front al
pagament de l’altre 50%. La partida anunciada per l’Ajuntament de
Barcelona pretén pal·liar aquest
desequilibri i complementar la
beca que atorga el consistori de
manera que el proper curs 20152016 la beca que cobreix la des-

Les entitats demanen
que l’Administració
detecti els casos en risc
abans que les famílies
arribin a serveis socials
pesa total de l’àpat s’estengui a
6.000 famílies més. D’aquesta manera es cobririen els 6 euros que
ara que es concedien 3 euros per
nen i dia.
Per altra banda, els estudiants
de secundària tenen un handicap
més a l’hora d’accedir a aquest ti-

pus de beques, i és que el consistori
només les ofereix quan els centres
tenen horari partit, és a dir, quan
també hi ha classes a les tardes. La
majoria dels centres de secundària, tant de Barcelona com de Catalunya, tenen l’horari compactat,
i això suposa que només una o dues
tardes a la setmana els alumnes
tenen classe. Per tant, són només
aquests dies els que es garanteix
que aquests nens i nenes accedeixin a un àpat en condicions. Així en
el seu cas, aquests adolescents no
tenen assegurat cap àpat complet
al llarg del dia.

Institucions proactives
Des de l’assemblea groga de Nou
Barris, un dels districtes més castigats per la situació de les seves
famílies, demanen que l’administració tingui un paper més proactiu

Moltes beques no
cobreixen el 100% de
l’àpat i no arriben als
estudiants de secundària
sense horari partit
en la detecció de casos de risc. Acarriben a serveis socials que s’activen els protocols d’assistència
i sovint les famílies, i en especial
els menors, han arribat a situacions límit. Benito assenyala que hi
ha mecanismes administratius dels
quals disposen la Seguretat Social
o l’Agencia Tributària, que tenen
que una família frega el llindar
de pobresa i d’aquesta manera
poder anticipar accions que evitin
l’agreujament de la situació. A diversos centres de Nou Barris, així
com en altres barris de la ciutat,
pares, mares i professors van haver
d’organitzar sistemes propis per
cobrir els esmorzars i els berenars
d’algunes famílies de l’escola.
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El veïnat dels barris de muntanya no vol renunciar a ser barceloní de ple dret

Collserola,
la frontera que uneix
Els 22 barris que limiten amb el parc natural
reclamen una autoritat municipal comuna
que faci d’interlocutora, i exigeixen la retirada
del Pla Especial de Collserola per redactar-lo
novament amb la participació real dels veïns
gEmmA AguIlERA
Dos mons, dues realitats econòmiques, socials i urbanístiques, però
unides per un actiu paisatgístic i
natural de gran valor, pel neguit
de preservar-lo i pels problemes
que comporta viure allunyats de
l’entramat urbà. El Parc Natural
de la Serra de Collserola és el punt
clis habitats situats per sobre de
la Ronda de Dalt i dins del massís,
com Vallvidrera, Finestrelles o la
coneguts que caminaven separats
en les seves reivindicacions. Collserola era una frontera per a aquests
barris, un mur que ara ha caigut
i ha permès de visualitzar com, a
banda i banda, hi ha interessos i
problemàtiques comunes. El mur
l’ha enderrocat el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PEPNat), impulsat
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha posat en peu de guerra
els veïns d’aquests barris. Se n’han
sentit exclosos. Consideren que no
resol la dualitat que comporta viure envoltats de natura però alhora
allunyats del transport públic, els
serveis bàsics sanitaris, escolars,
d’assistència social, d’abastiment
d’aliments i comerç, i tot plegat
protegint l’entorn natural d’agressions que posin en perill la seva singularitat.
El passat 6 de juny, els anomenats barris de muntanya van compartir punts de vista a la jornada
l’especulació urbanística i la sostenibilitat”, organitzada per la Favb i
la Plataforma en Defensa de la Ser-

ra de Collserola, a la Casa Orlandai
de Sarrià. “Cada barri té una realitat social i econòmica i es relaciona amb l’entorn de Collserola de
forma diferent. Aquesta diversitat
havia fet que històricament visquéssim en paral·lel però sense tenir
punts de transversalitat que ens
animessin a treballar plegats. Era
estrany compartir problemàtiques
entre dos territoris tan dispars
com Sarrià o Nou Barris, però amb
Collserola ens hem adonat que podem fer molta feina junts”, explica
l’Aurora Álvarez, que va representar la plataforma d’entitats de Roquetes a la jornada. I és que com
afegeix, si bé “la problemàtica de
Torre Baró té poc a veure amb la
d’altres barris, perquè bàsicament
té habitatges autoconstruïts dins

del Parc, mentre que en d’altres
barris la gent va comprar la casa

administracions competents. “Ha
els barris afectats tenen gènesis

barris hem de resoldre la nostra
relació amb Collserola i treballar
en el repte conjunt de millorar la
qualitat de vida dels residents sense afectar l’entorn”.
Jordi Bigues, un dels impulsors
de la trobada, posa en valor el fet
ència no només entre barris, sinó

Barris amb realitats
socials, econòmiques i
urbanes molt diferents
creen un espai de
treball i debat conjunt
entre dos moviments molt diferents que davant d’un atac conjunt
s’han unit, el veïnal i l’ecologista”. D’aquesta jornada n’han sortit unes conclusions consensuades
entre tots i fruit d’un procés participatiu, que es faran arribar a les

punt de trobada entre el cúmul de
lluites ciutadanes per Collserola i
el deute històric que té Barcelona
amb els ecologistes, perseguits durant anys”, afegeix Bigues. Sobre
per què s’ha trigat tant de temps a
unir esforços, Aurora Álvarez reconeix que “com a mínim a Nou Barris teníem altres urgències socials
i econòmiques, no podíem estar a
tot arreu. Però arran del PEPNat
vam veure que si no ens hi implicàacabaria fent el que vol i perjudicant els barris i Collserola”.

Autoritat municipal comuna
Sobre la taula de debat hi havia el
baix nivell de protecció assignat als
espais naturals i l’escassa inversió
en el parc per part de l’administració, que a parer dels ponents tracta
Collserola com un simple parc urbà
o zona verda. En aquest sentit, els
barris reclamen la creació de connexions amb altres espais naturals,

ampliar els límits del parc per protegir-lo de l’especulació urbanística i evitar la fronterització entre
la ciutat i el parc. Una mesa de
treball s’encarregarà de difondre i
fer arribar als despatxos pertinents
les conclusions de la jornada, que
pivoten sobre dos eixos centrals. El
primer, que els nous ajuntaments,
la Generalitat i altres administracions com l’ATM retirin el Pla i el
tornin a redactar amb un veritable procés participatiu dels veïns
afectats. “Els criteris de preservació inherents al Parc Natural de
la Serra de Collserola han d’evitar
el creixement urbanístic i l’ús de
recursos no renovables. Han de fer
normativa la contenció de recursos
i capgirar la metodologia per elaborar un nou pla especial amb la
total participació ciutadana, que
garanteixi la prioritat de l’interès
públic sobre el privat”, expliquen.
De fet, el proper 7 de novembre
es presentaran les bases d’un PEPNat de Collserola alternatiu en una
nova jornada organitzada per la
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i d’altres entitats
cíviques. Els veïns reclamen, entre
d’altres qüestions, que no es fa-

El debat ha girat a
l’entorn del nivell de
protecció del parc
i l’escassa inversió de
les administracions
cin nous equipaments al parc que
puguin col·lapsar-lo, que s’enterri
que travessi la serra, encara que
segui ferroviari, que no es construeixi la MAT (línia elèctrica de molt
alta tensió) i que es cobreixi d’una
vegada la Ronda de Dalt.
Però més enllà de la urgència de
Collserola, els veïns de la vintena de
barris de muntanya que comparteixen aquesta frontera natural reclamen una autoritat municipal comuna única i dinàmica, una unitat de
gestió per sobre dels districtes que
els doni una resposta directa a les
porta viure allunyats dels serveis que
estan a l’abast d’altres ciutadans
que viuen en nuclis urbans. En deranteixi per a aquests barris el mateix tracte que qualsevol barri situat
al rovell de l’ou de Barcelona. De
fet, l’ajuntament ni tan sols disposa
d’un cens de la població d’aquests
barris, que en alguns casos compten
amb habitatges autoconstruïts considerats il·legals. Només volen viure a
la muntanya, però sense renunciar a
ser barcelonins de ple dret.

Barris de muntanya,
patrimoni oblidat
Sobre la Ronda de Dalt s’hi amaga patrimoni monumental,
històric i humà. Un patrimoni que sovint es confon en un
tot, el Parc Natural de Collserola, que cau en l’oblit de les
administracions i també de molts barcelonins, que ignoren que
Són barris el nom dels quals potser mai no heu sentit, com la
Font del Gos, Torre Vilana, la Mercè o Mas Guimbau, però
també d’altres que tenen una pota a cada banda de la frontera,
com la Teixonera, Vallvidrera, Montbau, Canyelles,Torre Baró,
Trinitat Nova o Ciutat Meridiana. Barris que etiquetaríem

AlbERto sANAgustíN

Vista des del castell de Torre Baró

barris de Barcelona que busquen el seu encaix i que volen
gaudir del privilegi de ser de muntanya en una ciutat de mar.
I tots comparteixen la por que el nou PEPNat sigui una excusa
per expulsar-los del seu petit paradís.
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“És evident que ens van
utilitzar com a caps de turc”
Isma Benito i Dani Ayyash

Estudiants de Física

certs mecanismes s’acabin
mARC foNt

de la justícia. No és que els
Mossos d’Esquadra puguin
escollir quin jutge ens tocarà, però poden decidir a quin
torn t’envien. Per exemple,
al torn del matí es decideix el
jutge per sorteig i a nosaltres
ens havien d’enviar al jutjat
en principi un dissabte al
matí, però ho van fer divendres a la nit, i casualment
ens va tocar la jutgessa que
ens va tocar. I, evidentment,
els Mossos saben qui hi ha a
cada torn.

Estudiants de Física que afronten
Ayyash i Isma Benito van ser absolts el 6 de juliol d’un procés
judicial que arrossegaven des de
feia més de tres anys. Activistes
estudiantils -els dos participen al
sindicat AEP-, van ser detinguts
durant la vaga general del 29 de
març de 2012 i van passar 34 dies
en presó preventiva acusats de
desordres públics per culpa de
l’únic testimoni d’un sergent dels
Mossos. Al voltant dels joves va
generar-se una forta campanya de
solidaritat que va culminar amb la
seva absolució, després d’un judici on es va desmuntar la versió de

Com vau viure no ser
ciutadans de ple dret pel
fet de tenir prohibida
la participació en
manifestacions?

innocència.

Després de passar 34 dies
en presó preventiva el
2012 i de viure un judici
en què si éreu condemnats
podíeu tornar a un centre
penitenciari, agraïu la
campanya de solidaritat que
va generar-se?

Isma Benito: Viure els
34 dies en presó preventiva
va ser dur, però quan vaig
sortir vaig quedar molt sorprès de la campanya que
s’havia fet. Havíem de lluitar contra una veritat que
era molt hegemònica, reproduïda pels mitjans, però
hi havia elements que no
quadraven i es van intentar

“Els Mossos d’Esquadra
no poden decidir quin
jutge et tocarà, però sí
que poden triar a quin
torn t’envien”
revertir. Em va sorprendre
la quantitat de gent i d’organitzacions que ja aleshores s’hi van bolcar. La campanya prèvia al judici crec
que ha estat de formiguetes,
d’anar molt a poc a poc i em
va sorprendre molt la suspensió del judici al març per
la baixa de l’advocada de la
Generalitat. Crec que tenen
un gabinet prou gran per
personar-se al cas i aquest
ha estat un dels ítems que
més m’ha sorprès del cas i
Dani Ayyash: La campanya venia de la feina que
l’Associació
d’Estudiants
Progressistes (AEP) havia
fet quan estàvem a la presó
i van contactar amb tots els
grups polítics que després
ens van donar suport. Sim-

dANI CodINA

Isma i Dani a la Facultat de Física de la UB, on estudien

plement vam haver de seguir
amb la feina que ja s’havia
fet inicialment.
Suposo que trobar-vos amb
un suport tan gran us deuria
ajudar a encarar amb ànims
el procés judicial posterior,
no?

I. B.: Quan estàvem a
dins vam parlar amb l’aleshores responsable d’organització de l’AEP i recordo que
ens va dir que mai s’hauria
imaginat que al local del sindicat es reunirien des de la
va ser molt característic de
la campanya que es va fer.
Un cop fora, el que vam intentar és fer vida normal en
els dos anys que hi ha hagut
de forat entre la sortida de
la presó i la campanya del
judici, però sí que el suport
ens va donar forces per anar
a signar cada mes o per superar el fet de no poder assistir a manifestacions.
la vostra innocència i
absolució, us plantegeu
reclamar algun tipus de
reparació?

D. A.: El dany està fet i
tot i que encara no tenim res
preparat, crec que hem d’intentar fer el que es pugui i
demanar algun tipus de reparació. Entenem que va ser
un cas d’arbitrarietat i crec
que algun tipus de recorregut legal pot haver-hi per
aquest camí, ja sigui a través
d’alguna demanda o reclamació, o el que sigui.

Us vau sentir caps de turc
en un moment de fortes
mobilitzacions socials?

I. B.: Crec que s’ha demostrat durant el judici. Tota
la versió policial es resumia
en el testimoni d’un sergent
dels Mossos d’Esquadra, que
ha estat desestimat per la
jutgessa del Penal que ens
ha absolt. Si tot es reduïa
a una versió molt personal
d’un sergent, perquè els seus
propis companys ho van evidenciar al judici, és que aquí
passava alguna cosa.
D. A.: Quan estàvem dins
de la presó crec que ja era
evident que ens van utilitzar
com a caps de turc. Era absurd perquè ens van detenir
pel matí, quan no havia passat res d’espectacular, i de
cop ens vam trobar pagant
per tot el que va passar durant la resta del dia.
De tot plegat heu
desenvolupat una gran
funcionament de la justícia
i els cossos policials?

D. A.: Sí. Sents una espècie de complicitat entre la
policia i una part del cos judicial, en el sentit que si volen
fer pagar a algú poden trobar
el jutge adequat per fer-ho.
Vam aconseguir demostrar
en un judici que les coses no
eren com s’havien dit i vam
ser absolts; però que hi hagi
aquesta mena de corrupció
judicial i policial és preocupant.
I. B.: Existeix un buit molt
important que permet que

Recuperar-se
del malson
Ismael Benito i Dani Ayyash
són dos estudiants de la
Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona.
Benito té 23 anys i fa el
doble grau de Física i
Enginyeria Electrònica de
Telecomunicacions; Ayyash
en té 19 i s’ha decantat
per les Matemàtiques.
Estudiar de valent no ha
sigut incompatible amb
el compromís social que
els ha fet ser membres de
l’Associació d’Estudiants
Progressistes, un sindicat
dedicat a la “lluita per
l’educació pública i de
el dia de la seva detenció
el 29 de març durant la
vaga general, només es
coneixien de freqüentar
la mateixa facultat. Les
seves vides van fer un
tomb en aquell moment.
Van estar tres dies tancats
en presó preventiva, de la
qual els van deixar sortir
sota una greu denúncia que
demanava 4 anys de presó
per provocar aldarulls.
Sempre van defensar la
seva innocència. L’alcalde
Trias s’hi va personar amb
una dura acusació. Van
aconseguir la solidaritat
de nombroses entitats,
companys i ciutadania per
fer front a una situació
que els sobrepassava. El
nou Ajuntament va retirar
l’acusació. Un cop celebrat
el judici, van ser absolts per
falta de proves. La farsa va
quedar al descobert.

D. A.: És una mesura que
ens van imposar en sortir, no
podíem anar ni a manifestacions ni a cap acte reivindicatiu a la via pública. Era una
mesura estranya i la vam
haver d’acceptar perquè si la
recorríem s’alentia la nostra
sortida de la presó. No podíem exercir els nostres drets i
generava impotència.
I. B.: De fet, amb [els detinguts de] Can Vies es va intentar imposar i es va recórrer al Constitucional, que va
admetre que la mesura era
inconstitucional i no es podia
imposar.

“De seguida que volies
fer alguna cosa, tenies
15 agents antiavalots
de la Brigada Mòbil a la
porta de la universitat”
Manteniu la vostra
militància?

D. A.: Sí. Tot el procés ens
ha reforçat les conviccions i
un pas més. El que hem viscut et demostra que allò pel
que lluites té sentit.
I. B.: Després de viure
tot això, hem pogut fer una
partir del 2012 el moviment
estudiantil, que ara està en
uns nivells molt baixos de reDe seguida que es volia fer
alguna cosa, tenies 15 BRIMO [agents antiavalots de la
brigada mòbil dels Mossos] a
la porta. La repressió al moviment estudiantil ha estat
molt dura els darrers anys i
crec que el nostre cas ens ha
donat aquesta perspectiva.

Opinió
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TTIP, ¿només
un acord comercial?
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Karl Marx
y la delicuencia

La veu del

CARRER

Una marea solidària recorre ciutats i pobles a Catalunya,
Espanya i Europa. La crisi dels refugiats ha arribat a tal
dimensió, les imatges vistes ens han copejat de tal manera, que
s’ha produït una important reacció popular, que ha fet sorgir un
moviment de solidaritat sense precedents entre la ciutadania.
Una reacció d’enorme valor per trencar la mesquineria i l’egoisme
amb què els diferents governs estaven responent a aquesta crisi
humanitària. En pocs dies els responsables polítics s’han vist
obligats a matisar la seva posició i comencen a acceptar quotes
d’acollida que fa unes setmanes eren impensables.
L’Ajuntament de Barcelona va plantejar una proposta que
es va estendre amb rapidesa a altres consistoris en pocs dies:
exercir com a ciutat acollidora. Molts ciutadans, entitats i
institucions han donat suport a la idea. Als diferents governs
els correspon facilitar l’entrada de persones, tramitar les
sol·licituds d’acolliment amb celeritat, reconèixer el dret a l’asil
i oferir l’atenció legal, material i psicològica que de ben segur
necessitaran els refugiats. Les administracions locals i les
entitats han de canalitzar la solidaritat del veïnat i poden jugar
un important paper en l’acolliment i la facilitació dels habitatges
necessaris. Les institucions han de reconèixer i donar suport a les
entitats que coneixen aquest camp, que han de comptar amb els
mitjans necessaris per poder realitzar en condicions la seva feina.
En la seva història Barcelona ha estat una ciutat refugi
i ho ha de continuar sent. Amb les persones que arribaran i
també amb les que porten temps entre nosaltres i estan patint
situacions que no són pas noves, com els centenars de persones
que van ser desallotjades dels assentaments del Poblenou.
Treballadors de la ferralla abandonats per les administracions,
dispersats per la ciutat i sense un lloc on poder exercir la seva
feina, malvivint sense drets.
O aquells que estan sobrevivint de la venda al carrer i
que són protagonistes amb massa freqüència de notícies
carregades de negativitat. Amagats i fugint de l’autoritat,
quan no enfrontant-se amb la policia. Porten anys sense trobar
una sortida. És important que l’Ajuntament i les entitats
socials ens posem d’acord que la solució a la problemàtica dels
“manters” no pot ser policial. Però hem de posar-nos a treballar
i implementar mesures socials que acabin amb aquesta situació
injusta. Mentre no s’hi intervingui socialment, a l’Ajuntament
només li quedarà la Guàrdia Urbana. S’ha d’actuar amb
urgència en tots els casos.

El ninot de
El Roto

Ciutats refugi

Festa i revolta al carrer
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pEpE EnCinAs

Dos indrets de l’espai públic.
L’espai de tothom. A la foto de
dalt, la plaça Sant Jaume el 13
de juny, quan es va constituir
un nou Ajuntament de Barcelona i la primera alcaldessa de la
història de la ciutat, Ada Colau,
i els seus companys de Barcelona en comú van començar a governar la ciutat dels barris. La
plaça es va omplir amb rialles,
abraçades, ulls plens de llàgrimes. El triomf d’aquells que
mai no havien guanyat. Més
festa que revolta. Potser perquè
la sensació era que la revolta es
podia fer realitat. A la foto de
baix, la Meridiana, a rebentar,
l’11 de setembre. Un territori
normalment ocupat pel cotxe.
Una artèria que divideix els barris i maltracta el veïnat. Però el
carrer no serveix només perquè
circuli el trànsit rodat. Serveix
per a moltes més coses. Durant
la manifestació de la Meridiana,
milers de dones i homes van alçar la veu. Van denunciar. Van
reivindicar la independència.
Deixant constància que existien
amb força, indignació i resolució. Van ocupar l’espai públic
i el van omplir de colors i sentiments. Aquell dia la revolta
també es va vestir de festa.
Una ciutat en la qual la ciutadania ocupa amb freqüència
els carrers i no es queda a casa
és una ciutat viva. Té força, té
futur.
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La veu dels
lectors

LA CAMBRA FOSCA

La Barcelona Desigual

Opacitat en la política informativa

La Vanguardia

Línia

Sense acord sobre els ‘manters’
top manta

segways

EN POSITIU
Santa Coloma acull el
Saló del Còmic Social
Stop bales de goma

AlbERto Aquilué

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

http://
saloncomicsocial.
blogspot.com.es/
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AlbERt RECio
professor d’economia de la Uab
i vice president de la favb

TTIP, ¿només un acord comercial?

F

a mesos que la Unió Europea i els Estats Units estan
negociant el tractat comercial TTIP (Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió). Es
presenta a l’opinió pública com una
qüestió neutra pensada per millorar el funcionament de l’economia
i generar ocupació. Una idea que
sempre es repeteix quan s’impulsa
qualsevol mesura econòmica: que es
fa pel bé comú, per millorar el benestar de tothom. Malgrat que quasi
sempre és mentida, que alguns hi
surten guanyant més que altres (i
que quasi sempre, com en els jocs
d’atzar, guanya “la banca” o qui té
més poder econòmic).
Quan es mira en detall el que es
coneix del tractat, aquesta imatge
d’acord merament tècnic, innocu,
salta pels aires i fàcilment es fa palès que es tracta d’un projecte que
tres vides.
Habitualment els acords comercials el que fan es acordar una reducció d’aranzels. Els aranzels són els
impostos que posen els països a l’entrada de mercaderies d’un altre país.
En el cas de la Unió Europea no existeixen aranzels per als productes
que circulen al seu interior, és un
mercat comú. De fet, el que teòricament persegueix el TTIP és establir
una mena de mercat comú entre la
UE i els EUA. Però a la pràctica, la
qüestió va molt més enllà.
Negociacions secretes
En primer lloc destaca el secretisme
amb què es porten les negociacions.
Ja se sap que les relaciones diplomàtiques requereixen discreció. Però
el secretisme extrem fa pensar que
hi ha gat amagat. De fet, durant
molt de temps la negociació la feia
la Comissió Europea a esquenes del
Parlament. Després d’una primera
acció de recollida de signatures a tot
Europa es van començar a publicar
documents molt genèrics i es va obrir
la porta al fet que els parlamentaris
europeus tinguessin un accés restringit als documents. Tan restringit
que com ha explicat l’eurodiputat
català Ernest Urtasun, un dels pocs
que ha vist algun document, només
se li va permetre llegir algun paper,
en una sala tancada, per un temps
limitat, sense cap mena de material
per prendre notes, sense mòbil... És
sospitós que una cosa que ha de resultar tan bona ens l’amaguin tant.
Més aviat sembla que es pretén tenir un acord tancat per forçar que els
parlaments l’acceptin sense massa
discussió.

dAni CodinA

Concentració contra el TTIP el passat mes de juny a la plaça dels Àngels de Barcelona

En segon lloc cal remarcar l’establiment d’un marc regulador comú
entre la UE i els Estats Units. Això
s’explica perquè sovint els intercanvis comercials estan afectats per
normes tècniques i socials que operen en uns països i en d’altres no.
Per exemple, molts països europeus
tenen normes que limiten la producció i el consum d’aliments transgènics i per tant impedeixen l’arribada d’aliments d’aquesta mena. La
major part de béns i serveis estan

Karl Marx y la delicuencia
José MARtí GóMEz
LamentabLe.org, 17 de setembre de 2015

¿Se imaginan un país sin delincuencia? Sería terrible.
Lo he descubierto leyendo la biografía de Karl Marx escrita por Francis Whenn en la que se recoge un pasaje de “Historia crítica de la teoría de la plusvalía”, del
cuarto volumen de El capital.
De la lectura de ese texto se desprende que el Producto Interior Bruto de un país sin delincuencia se
desmoronaría, ya que el delincuente produce delitos
que a su vez dan trabajo a abogados, jueces, policías,
empresas de seguridad, funcionarios de prisiones y
un largo etcétera de profesiones honorables que viven
del delito. Sin delincuencia, nuestro índice de paro estaría por las nubes.

vat que pot establir que una deciprivat de l’empresa. Un dels principals problemes que poden tenir
aquests organismes privats és que
els seus components són membres
dels grans bufets d’advocats sovint
directament connectats amb els interessos dels grans grups privats.

sotmesos a algun tipus de regulació
per qüestions de seguretat, mediambientals, socials, etc. En aquest
cas, el tema més preocupant és que
sovint les normes nord-americanes
són més laxes que les europees i tot
fa pensar que aquest nou marc més
aviat anirà en prejudici de les normes europees.
Podem posar alguns exemples
clars, com ara l’aplicació de diverses
normes laborals. Els EUA no tenen
venis de l’OIT sobre drets laborals
(per exemple, el de drets sindicals i
el de vacances retribuïdes) i per tant
aquest acord pot erosionar encara
més els drets laborals europeus.
Un altre exemple són les normes
ambientals sobre productes químics
i farmacèutics, que són molt menys
estrictes als EUA i poden dur a un
afebliment de les proteccions.
El control sobre la cadena alimentària es també un camp en el
qual la UE aplica polítiques molt estrictes que ara poden estar en perill.
Organismes extrajudicials
En tercer lloc trobem l’establiment
d’organismes extrajudicials on les
empreses poden presentar denúncies contra decisions dels governs.
Ara, a Europa, quan una empresa
considera que una decisió pública
l’afecta pot anar als tribunals de
justícia. El que introdueix l’acord
és la substitució del sistema legal
per un sistema d’intermediació pri-

algun acord internacional i es coneixen precedents de decisions que
han afectat per exemple el Govern
de Canadà, i l’han obligat a retirar
una norma que prohibia l’ús d’un
producte químic sospitós de ser cancerigen, o un altre cas en què va haver d’indemnitzar onerosament una
altra empresa. Aquests precedents
poden condicionar les decisions públiques i evitar que els governants
prenguin decisions que afectin els
grans grups privats.
Normes econòmiques a mida
Per tant el TTIP (i el seu acord germà -el TISA- que afecta els serveis
públics) no es pot considerar un
mer acord comercial. És més aviat
un intent d’introduir noves normes
de gestió de l’economia que donin el
màxim poder a les grans empreses
en detriment de la democràcia i els
drets dels ciutadans. No es tracta
tant d’un intent dels Estats Units de
colonitzar Europa. Més aviat sembla que és una ofensiva de les grans
empreses -nord-americanes i europees- per implantar noves normes
totalment favorables als seus interessos. Una espècie de dictadura del
gran capital. L’objectiu és impedir
ci col·lectiu i en detriment dels beneFa uns anys ja ho van intentar amb
l’AMI (Acord Multinacional d’Inversions), fracassat per la pressió popular. Ara ens toca tornar a exercir-la
per evitar que el que llavors no va
“colar”, ara acabi imposant-se.
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Comença un nou Ajuntament
Articles

marc andreu
david garcía
elia herranz
m. eugenia ibáñez
andrés naya
quim sempere

DOSSIER

Amb aquest dossier Carrer ha volgut
apropar-se a la posada en funcionament
del nou Ajuntament sorgit de les
eleccions del 24 de maig, conèixer qui
són les persones que el conformen i
quines espectatives ha creat el nou
mapa polític en la ciutadania

dani codina
pedro cervera

Portada

azagra/revuelta

Nou mapa polític i amenaces renovades
quIm SEmpERE
professor de sociologia de la ub

dels treballadors. Tot plegat -els factors
interns de reconstrucció democràtica
consensuada i els factors externs de pacte interclassista- va contribuir a desenvolupar en una bona part de l’esquerra una

nal de la dictadura i el pas a les
llibertats polítiques tenim una
experiència que avui es pot repetir, tot
i que mai les experiències es repeteixen igual. Sota la dictadura, sobretot
els darrers cinc anys, va començar a
expressar-se obertament el malestar
social, cultural i polític. Va quallar una
estratègia política iniciada anys abans
que consistia a “sortir a la superfície”;
és a dir: no limitar-se a difondre pam-

E

sap que els hàbits adquirits tenen una
inèrcia. En una bona part de l’esquerra
es va perdre la noció de viure en terreny
minat, en terreny enemic.
Trencament del pacte social
lateralment el pacte social: retalla drets
i prestacions socials, privatitza, entra a
sac en els drets i garanties que equivocadament s’havia cregut que eren conquestes adquirides per a sempre. L’esquerra
no integrada (almenys no totalment) al
sistema descobreix amb sorpresa que el
terreny estava minat i que el poder esta-

minoritàries, que resultaven més testimonials que una altra cosa, sinó entrar
a les institucions del règim des de baix,
des de les instàncies on la gent podia
participar, i articular moviments massius des d’aquelles instàncies. Les més
permeables eren els sindicats, sindicats
“verticals” (així anomenats perquè integraven des de l’obrer o estudiant de base
de manera que eren sistemes de control i
no de participació). Ja el 1951 els obrers
barcelonins van aconseguir mobilitzacions importants, com la vaga de tramvies,
L’estratègia permetia reunir molts
treballadors o estudiants sota un paraigua legal, multiplicant així la capacitat
d’intervenció. En el cas més espectacutració al Sindicato Español Universitario
(SEU) des de baix va permetre construir
a la llum del dia una amplíssima organització que, en el moment que es va considerar oportú, l’any 1966, es va transformar
en el Sindicat Democràtic d’Estudiants
de la Universitat de Barcelona (SDEUB)
a la famosa assemblea del convent dels

unilateralment el pacte
social d’una manera més
cruel de la que s’esperava
caputxins de Sarrià, o caputxinada, devisible a tota la societat quin era el camí
a seguir. No cal dir que actuar d’aquella
manera volia dir exposar-se a la repressió franquista. Però, evidentment, la lluita no era precisament un camí de roses,
Per actuar obertament també es va
participar en altres plataformes, des
tres culturals o parroquials, cooperatives
o entitats esportives i de tota mena. Els
activistes que militàvem en partits clandestins tendíem a buscar aquestes oportunitats de treball legal obert, i això ens donava uns lligams amb la població que no
es podien aconseguir de cap altra manera.
Institucions i moviments socials
En arribar les llibertats polítiques i establir-se institucions democràtiques, els
partits es van legalitzar i es van haver
d’organitzar per participar a les eleccions
i ocupar llocs de representació i de go-

DAnI CODInA

Només es pot fer política popular efectiva si hi mobilització vigorosa al carrer
vern a les institucions a tots els nivells:
estatal, autonòmic i municipal. La gent
més preparada acostumava a ser la que
tenia una experiència en els moviments
sindicals, socials i altres. Els partits van
veure’s obligats a recórrer a aquella gent,
que van assumir la nova tasca que se’ls
proposava amb il·lusió: havia arribat el
moment de transformar la societat des de
les institucions.
Però el trànsit tenia un risc: deixar els
moviments sense activistes i dirigents.
El resultat era previsible, i algunes persones el van preveure: tot el pes de l’activitat transformadora es va desplaçar a
les institucions i va deixar sense vigor els
moviments socials. En aquells moments,
però, el clima era d’optimisme i no es va
tària- del perill d’afeblir els moviments
tats negatius només es van fer visibles
més tard, quan es va evidenciar la feblesa
de la pressió popular al carrer per manca
d’estructures autònomes de mobilització.
Ara bé, cal fer algunes precisions. La
primera és que els moviments no es van
abandonar mai del tot. Deixant de banda
el cas més complicat dels sindicats -que
es van enfortir molt numèricament, però
amb els anys van perdre capacitat antagonista-, les associacions veïnals van
conservar un actiu humà important, una
vinculació amb la ciutadania i una capaLa segona precisió és que el buidatge
de militants dels moviments no va ser
un simple resultat dels imperatius de reconstrucció de les noves institucions polítiques, sinó també d’opcions polítiques.
Quan al decenni dels 90 va esclatar a
l’àrea metropolitana de Barcelona la “guerra del rebut de l’aigua” (que va mobilitzar
rada del rebut de l’aigua que molta gent va
considerar abusiva. Els partits d’esquerra
ment i a d’altres institucions; però la gent
el primer que va fer és anar a la seva asso-

ciació de veïns a aclarir les coses i buscar
suport. No van anar als partits: van anar a
les associacions de veïns. Les associaicons
de veïns eren “els seus”, activistes voluntaris, veïns del barri, gent que inspirava
durant aquests anys de transició un teixit
associatiu -encara que afeblit en comparació amb èpoques anteriors- en què els
sectors més depauperats i marginats de la
classe treballadora s’han sentit representats. Això, pel que fa a la primera precisió.
Aliances interclassistes

també que els amos són més agressius
i cruels del que havien semblat ser en
temps de bonança.
La reacció defensiva contra l’atac ha
estat lenta i vacil·lant, però s’ha produït: la prova més clara és l’emergència
de forces noves que semblen recuperar
la radicalitat democràtica i l’esperit antagònic que l’esquerra convencional havia perdut. Aquest és el moment en què
estem. Tothom ha de prendre posicions
noves per no perdre peu, i qui no ho fa
-molt senyaladament la socialdemocràcia, convertida des de fa anys al “socialliberalisme”- queda fora del combat.
Avui pot semblar que es repeteix el
perill de buidar els moviments socials en
emergents i els grups i persones disposats
a tots els nivells del sistema polític. Però

Pel que fa a la segona, cal dir que es van
es van revelar arriscades. Em refereixo
sobretot a la política del PSUC, el partit
querra radical actius en els moviments,
més havia articulat i impulsat la lluita
social no directament política. Des de començaments dels anys 80 l’accent es posa
tan emfàticament en la política institucional que, en la pràctica, s’abandonen
els moviments (considero que seria de
gran interès una recerca històrica sobre
aquest fenomen, recerca que crec que no
s’ha fet.) L’evolució del PSUC, que després continuarà i en certs sentits s’agreulunya, és la de la seva conversió en un
partit bàsicament electoralista.
Hi havia a la societat tendències fortes, des de l’aprovació de la Constitució
espanyola i l’Estatut de Catalunya, cap
a una política de consens i col·laboració
de classes. Calia passar pàgina de la
dictadura i construir un sistema institucional del tot nou, en el qual totes les
forces que es declaraven democràtiques
se sentissin còmodes, i això imposava un
clima de cooperació entre partits. D’altra
banda, a l’Europa circumdant -a la qual
es tractava d’homologar-se- imperava el
pacte social interclassista de postguerra,
en virtut del qual el gran capital havia
çar l’Estat del benestar i retallar el propi
poder en favor de drets socials i laborals

Segurament el principal
perill és no adonar-se de
la necessitat imperiosa
d’unir totes les forces
democràtiques i populars
no penso que això passi. D’una banda, la
consciència que només es pot fer política
popular efectiva si hi ha mobilitzacions vigoroses al carrer és avui molt forta. D’altra
banda, moltíssima gent nova s’ha incorporat a les lluites. En tercer lloc, la percepció de qui són els enemics a combatre ha
millorat, i la gent sap que cal una forta i
àmplia unitat popular contra aquests enemics, que compten amb un immens poder
econòmic, polític i mediàtic (per no parlar
de les complicitats internacionals).
Avui els perills que ens amenacen no
són els mateixos. No deriven de buidar
uns moviments socials que gaudeixen de
bona salut i d’un gran suport popular.
Segurament el principal perill és no adonar-se prou bé de la necessitat imperiosa
d’unir totes les forces democràtiques i
populars, començant a casa però continuant més enllà de les fronteres, amb vista
a una alternativa europea. No saber consocials amb la unitat política és segurament el principal risc a evitar.
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Barcelona, sempre revolucionària
mARC AnDREu
periodista i historiador

Article publicat al
diari El País el 17
de juny de 2015

historiador Josep Fontana argumentava fa un any que la
millor manera d’intentar un
canvi del sistema polític a Catalunya i a Espanya consistia a atacar-lo
“pels seus punts més febles i, concretaons municipals”, on era clau una Barcelona “que sempre s’ha mogut molt”.
Convençut de la idoneïtat però escèptic
ta via revolucionària, Fontana va ser

L’

Lluites per l’habitatge
Si res no s’explica avui sense la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
ratge, no es pot oblidar que als anys
setanta va ser cabdal l’empenta collectiva de la lluita per l’habitatge dels
barris de l’Obra Sindical del Hogar
o dels barraquistes de zones com el
mers dels anys trenta, en un context
de crisi econòmica i atur elevat, un
dels focus mobilitzadors a Barcelona

ta electoral de Barcelona en Comú. El
ciutadana i d’esquerres que ha convertit
amb personalitat pròpia i propici a promoure canvis. Un fet que, ben mirat, no
és tan sorprenent. Per no retrocedir més
d’un segle, i acotant-ho a contextos electorals o democràtics, les eleccions muni-

Els bons resultats de

moments de canvi històric amb Barcelona com a protagonista.
Salvant distàncies, i sense oblidar
complexitats i òbvies diferències de context, Barcelona encapçala un intent de
ruptura democràtica a Catalunya i a Espanya comparable als dels anys trenta i
setanta. És evident que no s’ha proclamat la República després de les eleccions

de maig, a Barcelona i en
altres ciutats, s’inscriuen en
un escenari de canvi de règim
va ser precisament una llarga vaga de
llogaters (alguns impagaments es van
perllongar fins el 1939) sostinguda
per la CNT i que va implicar més de
100.000 persones. El 1930 els lloguers
oscil·laven entre el 19% i el 38% del

de 1931 (però sí que va abdicar el rei

com la que va ser rematada al carrer tot i
Ara bé, no és menys cert que els bons

jm SAgARRA (Af-AhCb)

Proclamació de la República el 14 d’abril de 1931
maig, a Barcelona i en altres ciutats, s’inscriuen en un escenari de canvi de règim.
i places -amb dues vagues generals i tres
rat un cicle de mobilitzacions socials que
reacciona contra la dictadura de l’austeritat i les retallades, contra la corrupció i en
demanda del dret a decidir i la democràcia
real. És en aquest context que la victòria
de Barcelona en Comú situa la ciutat
al capdavant del que Colau anomena

La sorpresa del triomf d’Ada
fenomen que la ciutat de
anys trenta i setanta

del PSUC, mentre que els nacionalistes
(també organitzativament força nous) de
L’espectre del 14 d’abril
Una de les diferències entre aquell moment de canvi i l’actual, i a la vegada amb
el de 1931, és precisament la ubicació de
les eleccions municipals en la seqüència
ger com a cap d’Estat, el rei Joan Carles
digués al president dels Estats Units,
segons la transcripció de la conversa deseleccions nacionals abans de les municipals. Això va ser un error que el meu
avi va cometre el 1931”. Efectivament,
la Transició es va fer postposant unes
eleccions municipals que l’Estat temia
per la força que l’esquerra política i els
moviments socials, obrer i veïnal, tenien
en ciutats com Barcelona. Dues elecci-

“revolució democràtica”, que inclou l’exercici de l’autodeterminació de Catalunya
però no renuncia a establir complicitats
estendre l’onada revolucionària pel sud
d’Europa. Tot i els contextos diferents, hi
ha elements de continuïtat sorprenents

comicis municipals. Les autoritats van
poder així prendre el pols a la societat i
desactivar el potencial de ruptura provinent del món urbà.
Agenda socialitzant

Èxit de forces emergents
Si la nova política de Barcelona en Comú
ha guanyat gairebé un any després que
na, convé recordar que ERC amb prou
feines tenia un mes de vida quan el 1931
va guanyar les eleccions. El resultat mu-

delegat d’Urbanisme de Socías, Joan Antoni Solans, només per 3.000 milions de
pessetes. “Vam pagar molt barat. La gent

Nous Horitzons perquè no més del 10%
del salari familiar fos destinat a pagar
l’habitatge. No és estrany, doncs, que
de l’esclat de la bombolla immobiliària,
i quan avui hi ha famílies que ni amb
el 100% dels seus ingressos poden fer
front als deutes per habitatge, hagi
sorgit un moviment com la PAH. Les
actuals marees ciutadanes en defen-

diners a Suïssa o Andorra; altres tancaven per la crisi”, explica Solans.
Protagonisme veïnal
El moviment ciutadà que va assolir
activisme social, del que ha contribuït al
canvi actual. L’antic dirigent veïnal Pep
omf de Colau amb l’acta de regidor pel
Fernando Rodríguez Ocaña, candidat
obrer i veïnal de Nou Barris i Sant Andreu en una campanya ciutadana or-

el moviment ciutadà d’aleshores, també
ho ha estat ara com a mentor polític de
Colau des de l’Observatori DESC. La
reiterada acusació de “fer política” que

Excepcionalment i de forma temporal, la
ruptura va triomfar a la Barcelona que
va forçar la dimissió dels alcaldes fran-

Vidal- no dista tampoc gaire del que la
mateixa entitat es va sentir dir als anys

agenda política, social i participativa
cloure des del pas franc de les entitats als

ser més esperat, però va repetir la sorde la targeta de transport públic gratuït
van guanyar els nous socialistes (com a
-

saris i propietaris immobiliaris a una
democràcia socialitzant va permetre una
acumulació popular de capital xifrada en

l’agenda reivindicativa la proposta que
Joaquim Sempere (sota el pseudònim

Federació d’Associació de Veïns de Barcelona (Favb) del Palau d’Esports per fer

escollits regidors ho van ser per CiU
(Albert Pons Valón i Francesc Borrell) i
PSC (Jordi Vallverdú i Lluís Reverter).
El PSUC va oferir el seu tercer lloc al
president de la Favb, Carles Prieto, però
moviment veïnal.

Corredisses a la manifestació proamnistia,
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distàncies, avui això no és molt diferent,
perquè s’han incrementat les desigualtats entre barris: segons les últimes da-

sa de l’educació i la sanitat públiques
també tenen equivalents en les lluites
veïnals dels anys setanta.
Mapa sociopolític superposat
sociopolítica
barcelonina,
segons
l’anàlisi comparativa que el politòleg
nyar ERC. Els barris de Sarrià-Sant

el seu repàs a la Barcelona del segle
XX

Les actuals mobilitzacions
per l’habitatge o en defensa
de la sanitat i l’educació
públiques tenen equivalent

són també allí, i en punts de l’Eixample, on va obtenir millors resultats la
resultats CiU i el PP. En canvi l’esquerra, abans i ara, té el graner de vots als
barris populars tradicionals (Poblenou,
que l’urbanista José Luis Oyón anomena “guetos proletaris” i socialment molt
i Barceloneta), i a les segones perifèries
de cases barates, noves abans de la
guerra i hegemòniques des del boom migratori dels anys seixanta: Nou Barris,
Zona Franca, Bon Pastor, Besòs, Sant
La quiebra de la
ciudad popular
va arribar amb una ciutat fracturada i
on “la distància física entre món burgès
i món proletari s’havia incrementat
gairebé en un 50%” en 30 anys. Salvant

burgesa i revolucionària. La noveelectoral de l’esquerra a l’esquerra
veure com es concreta en el model
revolucionàriament simbòlic que la
Barcelona famosa pels Jocs Olímpics de
ARxIu nOuS hORItzOntS

de govern de Barcelona en Comú, a la
candidatura olímpica dels Jocs d’Hi-

Proclamació del nou Ajuntament democràtic el 19 d’abril de 1979

Por de barricada i distòpia burgesa
mARC AnDREu

llibertat L’Avenç

Sense haver de recórrer ni al tòpic de la Rosa de Foc

setanta historiades a Barris, veïns i democràcia
L’Avenç

que evoquen el paper revolucionari de la capital de

business plan

La ciutat burgesa reacciona davant el
canvi d’hegemonia cultural esperonat
per un desequilibri social entre barris
fruit de la gestió de la crisi
del perdó

La ciutat

La lucha por
La quiebra de la ciudad popular. Espacio
urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de

internacional de ciutat roja i capital revolucionària

Barcelona Metròpoli Barcelona, un debat d’idees
impossible
qual les idees centrals d’una socialdemocràcia lenta

Hegemonías. Crisis, movimientos
de resistencia y procesos políticos
pIlAR AymERICh

any 1976

Sense por.
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Carrer ha repetido la encuesta que realizó por primera vez en 2011
entre los concejales que tuvieron como alcalde a Xavier Trias.
económico y social de los representantes de la ciudad

¿Cómo son los concejales de Barcelona?
m. EugEnIA IbáñEz
periodista

neses dieron un brochazo de pintura a sus representantes municipales y cambiaron sustancialmente

E

minuyó la de propietarios de las viviendas de residencia; se alcanzó la mayoría
entre los que dicen ser usuarios de la sanidad pública y creció el número de quiemetro y autobús pasaron a ser el medio
habitual de locomoción de casi todos los
ediles y la bicicleta se convirtió en algo
más que un medio de transporte testimonial. Ese es, a grandes rasgos, el cambio
Trias y los que, cuatro años después, tienen a Ada Colau, de Barcelona en Comú
(BC), como primera alcaldesa en la historia de Barcelona.
Carrer ha repetido la experiencia reade la constitución del nuevo consistorio
BC, 10 de CiU, 5 de Ciutadans (C’s), 5 de
un breve cuestionario en el que se solicitaban datos sobre aspectos relacionados
con profesión, vivienda, sanidad, enseñanza, movilidad y asociacionismo. Los
resultados de esa sencilla encuesta pueden orientar al barcelonés sobre la condición social y económica de los hombres
atenuar los efectos de una interminable
crisis y de resolver enquistados problemas. Las opciones personales de los consu gestión, sin olvidar que las matemáticas, la suma de votos y las ecuaciones
políticas posibles en un consistorio tan
fragmentado resultarán determinantes
en los acuerdos que se tomen en el salón
de plenos.

Por primera vez en
Barcelona la presencia por
es prácticamente paritaria:

DAnI CODInA

Constitución del Ayuntamiento de Barcelona el pasado 13 de junio
mistas, arquitectos, enseñantes, ingenieros industriales, médicos, psicólogos, politólogos, escritores, editores, funcionarios,
comerciantes, un consultor, una investilada, una administrativa, un actor y un
conductor de autobús. Y a falta de otros
informes laborales, la edad media del
han llegado al ayuntamiento con expeAunque tampoco sabemos si eso es bueno
más veterano, el de ERC, 55 años. Otro
dato inédito: la presencia de hombres y

El total de
Ayuntamiento de

Entre la mutua y el CatSalut

igualdad de género sí sea buena.
Residencia: Eixample

ya no es el distrito mayoritario, si bien
tritos acogen al 51% de los ediles. Si se
y los tres que residen en Les Corts, Esplugues y Sant Cugat, resulta que el 68%
de los miembros del consistorio tiene su
vivienda en zonas que, en cierta manera,
pueden considerarse privilegiadas. Con
el mismo sistema de cálculo, en el manmientras que en el mandato anterior esa

ciudad se han ganado la vida, o seguirán
ganándosela, si bien, como no podía ser
de otra manera, son mayoría las titulaciones en Derecho, nueve en total, incluso
con algún que otro doctorado. Hay econo-

BC
11
CIU 10
C’s
5
ERC
5
PSC
4
PP
3
CUP
3

segunda residencia, pero los espacios en
blanco de los cuestionarios actuales impiden comparar resultados.

datos en el apartado de la opción entre sanidad pública y privada. Si nos atenemos
estrictamente a la respuesta dada sobre
si son usuarios del CatSalut se puede llegar a la conclusión de que el nuevo consistorio mantiene la coherencia exigible a un

-

El lugar de residencial tiene sutiles diferencias entre el mandato que surgió en
El primer aspecto que se desprende de
las respuestas de los formularios es que
los barceloneses pueden tener la seguridad de que cualquier tema que se discuta encontrará con especialistas entre los
ediles, que como colectivo, muestran una
variada formación multidisciplinar. No
es arriesgado asegurar que esa amplia
pluralidad de profesiones es inédita en el
municipalismo de Barcelona, pero si eso
es bueno o malo aún no lo sabemos. El
paso de los meses, como mucho de cuatro
años, nos aclarará esa duda. Hay un poco
de todo entre las profesiones con las que

Los ediles
por partidos

del PP). De los 35 que respondieron solo
seis reconocen disponer de segunda residencia. En el mandato anterior, 18 con-

Por opción de vida, o por situación
pietarios de sus pisos ha descendido de

la mayoría, el 51% de los miembros del
consistorio, viven en pisos de alquiler.
a tres ediles de Barcelona en Comú, seis
de CiU, tres de C‘s, dos de ERC, tres del
PSC, dos del PP y uno de la CUP. Da la
sensación de que, a la hora de responder
la encuesta, algunos de esos propietarios

en el mandato anterior) dan el nombre
de un CAP como referencia, pero lo cierto
es que 13 de ellos incluyen, además, una
mutua en el apartado de sanidad privada.
prescindido de la sanidad privada y han
optado en exclusiva, para lo bueno y para
lo malo, por el servicio público de salud.
Los más sinceros han sido los siete con-

como si se vieran en la necesidad de explicar que, sí, efectivamente, son dueños
de un piso, pero no tanto. Unos añaden
que la titular de la vivienda es la esposa,
otros que la propiedad es compartida con
la madre y algunos que el inmueble procede de una cesión familiar. Pero donde

como usuarios de mutuas privadas. En
tantes de la ciudad han considerado que
debían protegerse a ellos y a sus familias
contra los recortes sanitarios en el sector
público, la reducción de camas hospitalarias y la pérdida de plantilla de médicos y
enfermeras. Figurar en la lista de espera
de durante meses para una operación de

queda al descubierto con mayor claridad
es en el apartado relativo a la segunda
-

muy desagradable.
Pierde la escuela pública

pregunta, en el actual once han optado
de CiU, cuatro de C’s dos de ERC y uno

ta también evidente en el apartado de la
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enseñanza, a pesar de que ha disminuido
que han optado por escuelas concertamandato anterior. En cualquier caso, se
mantiene una abrumadora mayoría que,
por los motivos que sea, no ha elegido
centros escolares de total titularidad pú-

¿Dónde viven?

SaRRIà-Sant
gERvaSI

CIU
hoRtagUInaRdó

C,S
noU BaRRIS

or), cuatro de estos militan en BC, dos en
C’s, PSC y CUP y uno en el PP, así que
solo 30 miembros del consistorio han contestado a la pregunta sobre sus preferencias sobre enseñanza pública o privada.
escuelas públicas y el séptimo puntualiza
que ha debido escoger una guardería de
-

BC

ERC
PSC
PP

lES CoRtS

gRàCIa

Sant andREU

CUP

la situación de ese ámbito de la enseñanEIxamPlE

(nueve en realidad, porque la décima ha
do por centros concertados, pero los dos
el sector porque reconoce en la encuesta
que lo ha probado todo, centros privados,

SantS-montjUïC

CIUtat
vElla

Sant maRtí
Sant CUgat
ESPlUgUES dE lloBREgat

de ERC y uno de la CUP han elegido colegios públicos, y dos del PSC, dos del PP y
uno de ERC, centros concertados.

El juego de las asociaciones
de los partidos del consistorio y otro con
las asociaciones a las que pertenecen

cinco no dicen nada y los restantes se

La misma tónica mantienen los tres
otras entidades sociales y deportivas.
quedan claros en las asociaciones

DAnI CODInA

El Saló de Cent el día de la toma de posesión de los cargos municipales

los otros dos optan por la neutralidad

Movilidad: aparecen las bicis

no disponen de otro medio de locomoción que sus

en escasas ocasiones y solo para dar veracidad a
transporte parece que ha pasado de moda entre unos
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El nou govern de la ciutat...
AnDRéS nAyA

E

estrena la responsabilitat de go-

si, desequilibris i desigualtats socials. Una
Barcelona que ha de funcionar cada dia. A
la vegada, molta població està reclamant
unes polítiques que responguin als inteEl govern municipal ha de marcar línies i prioritats, a la vegada que ha de
facilitar la participació perquè els veïns
i veïnes i les seves organitzacions no
tament. Un consistori que gestionarà
aquest any, amb la suma de totes les
empreses i organismes que en depenen,
3.359 milions d’euros i del qual depèn

Grups municipals

CONSELL MUNICIPAL

Ciutat Vella
Junta de portaveus

Eixample

Sants-Montjuïc

ALCALDIA
Ada Colau

Les Corts
Comissionat
de Seguretat

PLENARI
DE DISTRICTE

Amadeu Recasens

treballadors. En aquesta pàgina fem
una aproximació a l’estructura política
d’aquesta institució.

Consellers

regidors, és l’òrgan de màxima represen-

Regidors
adscrits

en plenari una vegada al mes, tot i que
poden convocar-se sessions extraordinàries a petició d’un mínim d’11 regidors,
normalment, davant situacions urgents
o excepcionals. En aquesta curta legisladinaris. Dóna la impressió que l’oposició
utilitzarà aquest dret per obligar a debatre certs temes i marcar de prop l’equip de
govern, que està en clara minoria.
Les comissions del plenari preparen
l’ordre del dia i les propostes i continguts
dels punts a debatre i votar. En aquest
nou mandat s’han constituït quatre comissions, presidides per regidors que
no formen part de l’equip de govern. La
seva composició respon als resultats electorals. Davant la fragmentació política
existent, poden ser determinants a l’hora
d’aprovar o frenar determinats acords.
El consell plenari elegeix l’alcaldesamb els 11 vots del seu grup, Barcelona
en comú (BC), els cinc d’ERC, quatre del
PSC i un de la CUP, que va donar un suvan votar Colau com a alcaldessa. El dia
de la investidura la plaça Sant Jaume va
ser una gran festa popular, només comL’alcaldia nomena els tinents d’alcalde i els components de les quatre àrees
de govern, formades pels regidors electes
més set comissionats nomenats directament per l’alcaldia. Hem d’afegir com a
novetat un comissionat més, el de Seguretat, que no forma part d’aquestes àrees
i depèn directament de l’alcaldessa. També existeix la comissió de govern, presidida per l’alcaldessa i formada pels tinents
d’alcalde i els regidors que formen part
de les àrees de govern. També sol ser-hi
present el gerent municipal.
El govern de la ciutat està descentradel regidor de districte, que és el responsable de la gestió política i exerceix les
funcions delegades per l’alcalde dintre
de les seves competències. Els presidents
dels consells de districte només tenen
competències en allò relatiu al funcionament del districte, presideixen el plenari
i són elegits per l’alcalde a proposta del
consell de districte. Els consellers i conselleres de districte són nomenats per
l’alcalde a proposta dels partits i en funció dels resultats electorals a cada terriexisteix un comissionat tècnic designat
Barcelona també existeix un comitè territorial format pels regidors dels districtes i presidit per un tinent d’alcalde.

REGIDORS DE DISTRICTE

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

COMITÈ DE GOVERN
COMISSIÓ DE GOVERN

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

ÀREES DE GOVERN
Treball, Economia

Drets Socials

Drets de Ciutadania,
i Transparència

Estratègica

Regidoria de Cicle de
la Vida, Feminismes
i LGBTI

Regidoria

Comissionat
d’Economia Social
i Cooperativa

Regidoria
d’Habitatge

Comissionat
de Cultura

Comissionat
de Consum,
Comerç i Mercats

i Universitats

Comissionat
d’Esports

Regidoria
Empresa i Turisme

Comissionat
d’Estudis Estratègics
i Programes
de Memòria

i Territori

Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat

Regidoria
de Mobilitat

Comissionat
d’Ecologia

Comissionat de Salut

COMISSIONS CONSELL PLENARI
Economia i Hisenda

Drets Socials,
Cultura i Esports

Presidència,
Drets de Ciutadania,

Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat
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...i el poder a l’ombra
A.n.

ALCALDIA

E

de Barcelona s’exerceix des d’una
gran estructura formada per les
nou gerències sectorials, deu districtes,
quatre entitats públiques empresarials,
nou instituts municipals, set empreses
municipals i tretze consorcis i fundacions. Aquesta feina està dirigida per
més d’un centenar d’alts càrrecs contraaquest mandat han vist reduït el seu sou
per decisió política.
La feina dels gerents consisteix a conda i aprovada per l’equip de govern i el
tant, ve determinada per unes línies i
prioritats marcades, però a ningú no se li
escapa que a l’hora de portar-les a terme,
els gerents tenen un marge de maniobra
que pot marcar-ne de manera important
la implementació.
Els càrrecs executius intervenen en
tots els àmbits de la institució municipal
sota les ordres d’un “supergerent” municipal. L’alcaldessa Ada Colau ha triat per
assumir aquesta responsabilitat Jordi
lista durant l’anterior mandat, va dimitir
del càrrec, es va presentar a les primàries i, en perdre-les, va donar-se de baixa
cindit del PSC. ERC li va proposar anar
de número dos a la llista que encapçalava
nomenament va aixecar controvèrsia en
-

Ada Colau

Gerent municipal

Gerències sectorials

i Recursos

Gerències de districte

Presidència
i economia

i turisme

Drets de ciutadania,
i Transparència

Les Corts

Barcelona
d’Infraestructures
Municipals

Sarrià-Sant Gervasi

Foment de Ciutat

Gràcia

Barcelona Cicle de
l’Aigua

ons que incideixen en cultura, educació,
habitatge, serveis socials, mobilitat, urbanisme o construcció d’equipaments.
Juntament amb els directius hi trebaals òrgans directius de totes les empreses
sició que té la mateixa proporció que el
està en minoria. És el grup empresarial més important i gestiona els aparcaments, les estacions d’autobusos, el Zoo,
les instal·lacions olímpiques, els parcs de
ris, mercats centrals, tractament de residus o el parc d’atraccions del Tibidabo.
El poder gerencial es visualitza poc.
Se’n fa pública la composició, però treballa a l’ombra des dels seus despatxos. Una
estructura que va créixer als anys 90 i
va implicar la contractació de nombrosos
l’hora de fer realitat les polítiques apro-

Entitats públiques
empresarials
Patronat Municipal
de l’Habitatge
Institut Municipal
Parcs i Jardins
Institut de Cultura de
Barcelona

der Rohe

Grup Barcelona
Serveis Municipals

Nou Barris
Sant Andreu

Seguretat
Sant Martí
Drets Socials

organismes municipals autònoms, la
importància dels quals no ve només
determinada per l’activitat econòmica (311 milions d’euros facturats l’any

Barcelona Activa
Urbanística

responsable de l’execució i supervisió del
pressupost i dels organismes i les empreses municipals.
La megaestructura gerencial té dos
vessants: els 19 organismes integrats

de Barcelona

Sants-Montjuïc

Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat

Recursos humans

Empreses
municipals

Ciutat Vella
Eixample

com a gerent. El poder d’aquest càrrec és

La superestructura executiva
municipal queda distant
del control polític i els
mecanismes de participació
brillen per la seva absència

Organismes municipals
autònoms

Organismes municipals
integrats a l’Ajuntament

Habitatge

Consorcis
i fundacions

Organismes
autònoms

Agència d’Ecologia
Urbana

Institut Municipal
de Mercats

Agència Local de
l’Energia

Institut Municipal

Consorci del Besòs
vades per l’equip de govern. Cada quatre
anys ha de passar un examen: l’examen
de les eleccions. Un termini que obliga a
actuar amb rapidesa. Per bé i per mal.
El control polític queda distant. El Ple
del Consell ha de fer la funció dels respectius consells d’administració. Són moltes
molt dividits políticament i amb poc de
temps per actuar. El seguiment de les
seves decisions es complica i els mecanismes de participació brillen per la seva absència. El govern entrant va intentar que
els òrgans directius de les empreses fossin coberts per tècnics i no polítics, però
la proposta no va ser acceptada. Un dels
problemes existents és que un regidor té
desenes de responsabilitats en múltiples
àrees i organismes. Tenim molt poques
garanties que puguin atendre-les amb el
mínim rigor necessari.
S’acaba de tancar l’elecció dels responsables de tota aquesta estructura municipal. Queda pendent un debat a fons
sobre els organismes que funcionen de
manera autònoma al govern de la ciutat.
Quin n’és el funcionament, i si les relacions laborals respecten els drets dels
treballadors. Un sector que demana una
revisió profunda.

Consorci de
Biblioteques
Consorci Campus
Diagonal-Besòs
Consorci El Far
Consorci Mercat de
les Flors
Consorci Institut
Consorci Local
Localret
Consorci de Ciències
Naturals

Institut Municipal
del Paisatge Urbà
Institut Municipal
d’Hisenda
Institut Municipal
de Serveis Socials
Institut Municipal
d’Urbanisme
Institut Municipal
de Persones amb
Discapacitat
Ramon Lamiel

Cultura

Institut Municipal
d’Informàtica

Oceànica

Institut Barcelona
Esports

Internacional de
Ciutats Educadores
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DAvID GARCíA

O millor dit, les ha suspès cautelarment
per analitzar-les més endavant, com poden ser la concessió de llicències turístiques, la paralització del concurs que
pretenia privatitzar dues escoles bressol
o la supressió de la candidatura als Jocs
Olímpics d’Hivern del 2026 (i l’eliminació
de facto de la pista de gel a la plaça Catalunya per Nadal). També cal recordar
la retirada en l’acusació contra els vaguistes del 29-M (i la intenció de no personar-se novament contra activistes en
els tribunals), la renúncia a la llotja del
Liceu, l’ampliació econòmica en 2,8 milions d’euros per a la partida de beques
menjador, o la prova pilot a Ciutat Vella
per condonar les multes als apartaments
turístics si aquests es destinen al lloguer
social, entre altres mesures.

Des de la nit del 24-M, en què els veïns i
veïnes de Barcelona van atorgar la vara
d’alcaldessa a Ada Colau, els projectes
teòrics del programa de Barcelona en
Comú (BC) havien de començar a prendre forma. Tots els engranatges del nou
projecte polític havien d’encaixar en el
funcionament institucional i de l’administració pública. La base de la nova leno continuar amb les formes habituals
de poder. La gestió del poder, allò que tot
subjecte polític anhela, ara no s’hauria de
mecanitzar en condició vertical. La teoria
de BC projectava aquesta gestió de forma
transversal, oberta a la ciutadania; oferia
pont entre demandes socials i de control
sobre l’administració pública, amb l’objec-

Però més enllà d’aquesta circumstància,
l’equip de govern ha de desenvolupar totes aquelles idees plantejades en la campanya electoral i en els seus primers dies
de Govern, basats principalment en proclames i gestos dels quals s’espera que
esdevinguin polítiques. Les declaracions
d’intencions, com la predisposició a unir

La condició d’urgència que pateix la ciutat de Barcelona ha promogut un efecte
rebot sobre la mateixa candidatura. Si bé
s’acostumen a deixar 100 dies de marge
perquè el nou equip de Govern s’estableixi a la institució, el clam popular ha
demanat actuacions ràpides. I no només
la ciutadania. L’oposició ja s’ha fet notar
ha demostrat contundència per criticar
qualsevol moviment fora de l’statu quo
sició ha mostrat discrepàncies amb algunes decisions preses a hores d’ara.
DAnI CODInA

casos similars, com va ser la disconformitat amb la incorporació de Jordi Martí a
la gerència de l’Ajuntament. El sentiment
ciutadà, que va apostar electoralment
per la “nova política”, va fer entreveure que en realitat no es tracta de “nova
la suma de Martí com un subjecte amb
experiència i coneixement de la Casa
Gran (argument similar al que s’utilitza
per defensar el paper d’ICV-EUiA en el

L’oposició ha formulat
mostrat contundent per
criticar qualsevol moviment
fora de l’statu quo
missatge era l’adaptació del nou Govern
a la institució ja creada. Ara bé, amb voluntat transformadora. Per tant, el joc de
paraules “nova política” esdevé eslògan.
Res del que es vol dur a terme és
“nou”. Tota la teoria ja va ser idealitzada
dècades enrere. Només cal recordar els
anys setanta, quan el fervor social va esdevenir subjecte polític, amb pretensions
organitzatives i d’autonomia pròpies. Un
espai que va quedar delimitat pel cadenat del 78. Ara l’Ajuntament disposa de
molt poc espai de maniobra per legislar a
favor dels drets fonamentals i poder aplicar després aquestes lleis. Per tant, seria
més correcte dir que es pretén una transformació de les estructures administratives en favor “del públic” (que no “per al
públic”). Empoderament ciutadà. Una
eina a l’abast de les classes populars que,
dels setanta, pot produir alhora el desenllaç contrari: l’embadaliment social.
Davant d’aquest tempteig regeneracional, però, l’organització social i mediatitzada no ha trigat a reaccionar. Abans,
els poders fàctics podien provar d’aturar
qualsevol moviment que desestabilitzes
el seu “correcte” funcionament. Ara, els
mateixos mecanismes que poden popularitzar determinades polítiques alternati-

ves, els poden eliminar o menystenir de
l’opinió pública. Les campanyes mediàtiques han esdevingut un motor polític (o
contra-polític), amb una forta capacitat
de posar determinats temes sobre la taula, amb l’objectiu focalitzat en l’erosió del
subjecte polític. Tal com s’ha observat en
certa part de la premsa catalana, existeix
nents com a fets noticiables. El cas del
top manta resulta dels més evidents. Un
problema social, d’arrel internacional,
que cau en un context deshumanitzat
per la informació diària i no de profunditat. Si bé la resposta inicial del nou
equip de govern, format per persones que
ja havien treballat el tema anteriorment,
havia sigut l’establiment del diàleg amb
als incidents de plaça Catalunya va provocar certa desestabilització política. Un
perjudici encomanat a la utilització del
desplegament i la pressió policial, més
propis de governs anteriors. O el que és

el mateix, la policia com a recurs davant

Les expectatives mai no són fàcils de
complir. I encara menys en una societat
tan polaritzada i plural. La situació nacional també ha permeabilitzat la política
local estival i ha creat nous horitzons on
posar a prova el Govern. CIU, ERC i la
CUP van forçar un ple extraordinari per
votar l’adhesió de Barcelona a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), que es va perdre en no aconseguir la majoria absoluta. Però sí que ha
resultat evident la manca de celeritat
per plantejar la qüestió com proposava
la candidatura en campanya electoral:
prendre la decisió d’adhesió mitjançant
una consulta ciutadana. El Govern ha
fet tard i l’oposició sobiranista se li ha
avançat a l’hora de demanar un ple per
sotmetre la decisió a votació.
Tot i això, hi ha altres qüestions en les

La reforma de la Diagonal,
la revisió dels impostos
o l’ordenança de civisme
són alguns dels temes que
s’hauran d’encarrilar aviat
el tramvia, revisar els impostos municipals en relació amb les rendes dels ciutadans o substituir les nomenclatures
borbòniques dels carrers, així com reformular l’ordenança de civisme, són qüestions que el nou curs polític ha d’encarrilar per no interferir en les esperances
ciutadanes. Un fet que comporta certa
dicotomia a l’hora de calcular els tempos:
Les obres de l’estació de la Sagrera seran
un dels escenaris ideals on analitzar la
capacitat de veïns i administració per
arribar a acords. Per ara, la zona comerl’ordre del dia. Colau no va replantejar
aquesta qüestió a la ministra de Foment,
Ana Pastor. Una trobada, que per cert,
no va comptar amb una taula de treball
anterior sobre la matèria entre alcaldia i
organitzacions vinculades al projecte. La
ciutadania i les entitats esperen una participació transversal i no paternalista per
part del Govern.

Actuacions del nou Govern municipal
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Plens de constitució dels districtes de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi

Els consells de districte, encara lluny
de la democratització
AnDRéS nAyA

E

en sis districtes (Ciutat Vella, Sants-

La presidència del consell de districte

-

la gestió política. Després d’un debat entre els diferents grups hi ha hagut acord

ls consells de districte són els
òrgans municipals de descentralització política i de participació

constituir i van començar un nou mandat.
Estan conformats per un regidor o regidora electe (que anava a les llistes lectorals) i pels consellers i conselleres, triats a
proposta dels partits depenent del resultat electoral al districte. El nombre total
de consellers per a tota la ciutat és de 188
i es reparteixen entre els 10 districtes en
funció de la seva població. El districte que
compta amb més consellers és l’Eixample
Els resultats de les passades eleccitivament la distribució dels consellers
entre les diferents formacions polítiques.

formacions polítiques amb cinc consellers cadascuna.
via respecte del mandat anterior, però
la gran fragmentació política d’aques-

el PSC i dues ERC (la CUP va renunciar a la presidència del consell de Sants-

diferents fórmules i pactes, que poden
variar depenent dels districtes i dels
temes a votar.

Donat que el partit que va guanyar les
eleccions (BC) només compta amb 11 regidors electes a Barcelona, la dedicació

Elecció directa dels consellers

Els consellers i conselleres per partits i districtes
dIStRICtES
BARCELONA

total
188

BC
55

CIU
50

C’S
20

ERC
19

PSC
16

PP
17

CUP
11

amb força Barcelona en Comú, amb 55,

El debat dels sous i la falta de consens

situació que va provocar nombroses queixes veïnals. Ara, si una de les prioritats
polítiques de la legislatura és reforçar el
treball al districtes, no hi ha haurà una
cient i capacitat de decisió els consellers
tècnics (que no són càrrecs electes). Hauran de ser operatius en la gestió política i
es presentin. Un dels perills d’aquesta

Els barris han patit durant
dècades les conseqüències
d’uns consells que responen
davant els partits polítics
i no dels veïns i veïnes
La dedicació dels regidors
de districte estarà molt
limitada per nombroses
responsabilitats de ciutat,

en les seves respectives

S’estan succeint els primers

els que queden marcats per

per assistir a reunions que

dels regidors de districte estarà molt limitada per nombroses responsabilitats

A falta d’un acord
polític sobre els
salaris s’ha acabat
aplicant la llei de
l’Administració Local

ha limitat els sous mensuals
Respecte al sou dels

dietes per assistir a reunions

en comparació al mandat
de facto

sortit de la democràcia va crear un consells de districte que no eren democràtics. Els seus components, els consellers
i conselleres, no poden ser elegits pel
veïnat: són nomenats per l’alcalde o
alcaldessa a proposta dels partits. Les
conseqüències d’aquesta situació les
han patit els barris durant dècades. Els
són actualment “la voz de su amo”. Responen davant els partits i no davant el
veïnat. No són representatius de l’interès del territori i dels seus barris, que
no sempre coincideixen amb els interes-

en el cas de l’alcaldessa
per uns sous que realment no
euros. Els tinents d’alcalde

càrrec tècnic) adquireixi a la pràctica una
forta dimensió política que pensem que
no li correspon.

en les declaracions de renda
personals. Les respectives

Amb l’elecció directa dels consellers i conselleres no se solucionaran
tots els problemes de descentralització
real, però és un pas imprescindible per
ment veïnal ho reclama des de l’inici
de la democràcia.

CARRER137 setembre 2015 DOSSIER 24

Plens, de gom a gom
ElIA hERRAnz (*)

T

el nou govern municipal va convocar els plens dels districtes per

són, com a mínim per volum de població,
les 10 “ciutats” que conviuen dintre de la
gran Barcelona.
Unes primeres sessions obligatòriament protocol·làries i per tant, en general sense tensió política (no s’havia de decidir res a part de nomenar els consellers
dels diferents grups i els presidents dels
consells de districte).
tenien un alt contingut simbòlic, cosa que
va interessar veïns i entitats, que van assistir de forma massiva als plens de tots
els districtes sense excepció, “com mai no
s’havia vist”, en paraules d’un veterà activista de Sarrià.
Les sales es van desbordar a l’Eixamque es van quedar fora o van haver de
seure a terra. A Nou Barris el ple es va
celebrar al carrer, al pati del districte,
deixant una imatge inèdita amb la qual
es van voler marcar diferències, com a
mínim en les formes, respecte de l’anterior mandat, on hi va haver continus problemes d’aforament.
Un fet que dóna un termòmetre del
que pot ser una nova etapa política als
districtes, amb molta i fragmentada representació política, moltes cares noves i
promeses que el diàleg, el debat i la participació ciutadana seran eixos principals
d’aquests espais de descentralització,
molts criticats per tenir poc poder de decisió efectiva i que en alguns casos, com

pEDRO CERvERA

Constitució del Consell de Districte de Nou Barris, celebrat a l’aire lliure el 29 de juliol
tituents de Ciutat Vella i Nou Barris, dos
territoris amb temes pendents estructurals de gran abast (com la pressió turística i les desigualtats socials) que, si bé
afecten tota la ciutat, es van traslladar
amb molta tensió als plens i al carrer
durant aquests quatre anys. També es
va obrir torn de paraules del públic a

Les sales de tots els districtes
es van desbordar en uns
plens que no havien de
decidir res, però que tenien
un alt contingut simbòlic
Andreu van ser escenaris de molta tensió durant la passada legislatura, incloper barrar el pas al veïnat.
Tensió que es va notar especialment
al ple de Ciutat Vella, amb una forta esbroncada del públic a l’anterior regidora
quatre anys molts durs al districte amb
la pressió del turisme i el debat sobre la
seva gestió.
legal” segons les ideologies, els diferents
consellers i conselleres es van lluir en ser
nomenats, conscients de les expectatives
creades i apurant els dos minuts que tenien per encomanar-se, en to reivindicatiu i també segons ideologies, des de “a la
república catalana i la independència, al
veïnat, al socialisme, al feminisme, l’equi-

ARxIu AjuntAmEnt

Ple constituent del districte de Gràcia, el 29 de juliol
CUP es va destacar per fer vots nuls com
la resta de partits les presidències dels districtes i va renunciar a la que se li oferia

Els districtes de Barcelona
són petites ciutats que
agrupen poblacions d’entre

pendent de resoldre el nomenament com
a consellers “polítics” d’alguns consellers
tècnics, una qüestió de reglament que evinova formació Barcelona en Comú (BC),
guanyadora de les eleccions i amb molts

consellers per cobrir als districtes.
Aquest, el paper dels consellers en el
dia a dia polític dels districtes, serà una
qüestió cabdal en aquesta legislatura.
El veïnat és molt conscient que, amb la
càrrega de responsabilitats que tenen els
regidors de Barcelona en Comú, en un
govern en clara minoria, no podran tenir
dedicació exclusiva al territori, una de les
reivindicacions històriques del moviment
veïnal, com també l’elecció directa dels
consellers. Dos punts clau que estan a
la taula dels grups polítics però especialment del que governa, així com la millora
dels mecanismes de participació (plens,
audiències públiques, consells de barri i
consells sectorials).
Intervencions del públic
Un altre indicador de com havia estat
l’ambient dels diferents plens durant la
passada legislatura és que només es va
donar la paraula al públic als plens cons-

reclama que no s’abandoni per part del
nou govern municipal.
Els districtes tenen molts reptes al
davant. Han de trobar el difícil consens
polític per tirar endavant els Plans d’Actuació amb els seus corresponents pressupostos. Establir quines són les prioritats i
el calendari. Poder encaixar les necessitats territorials amb les de ciutat, que no
sempre són les mateixes. Satisfer les demandes veïnals de més i millor participació, tot trobant un equilibri que permeti
evitar la inoperància que moltes vegades
tenen unes sessions maratonianes només
aptes per a militants purs (o directament
professionals de la política) on la ciutadania que no està organitzada és difícil que
pugui sentir-se cridada a participar.
Les associacions veïnals tenen el repte de no abaixar la guàrdia i creure’s, i
traslladar-ho als veïns i veïnes, que el
futur dels barris passa per les decisions
taments que són uns districtes que agru-

(*) Agraïm la col·laboració que ens
han prestat per realitzar aquesta informació Maria Mas de l’AV de Casc Antic
(Ciutat Vella), Cristina Palomar de l’AV
de Sagrada Família (Eixample), Jordi
Clausell de l’AV d’Hostafrancs (SantsMontjuïc), Adela Agelet de l’AV de les
Corts, Gerard Gual de l’AV de Vallvidrera (Sarrià-Sant Gervasi), Albert Balanzà, veí de Gràcia, Héctor González de l’AV
del Carmel (Horta-Ginardó), Pep Ortiz de
l’AV de Can Peguera (Nou Barris), Santi
Serra de l’AV de Sant Andreu de Palomar
(Sant Andreu) i Manel Andreu de l’AV
del Poblenou (Sant Martí).

S
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40 anys de
la revista
Butifarra!

27 Una

29

oportunitat
per a l’Arnau

El veïnat
del Clot
va per feina

CARRER

La lluita de la Marea Pensionista és un combat de David contra
Goliat. Els jubilats ho tenen tot en contra començant pel temps, però
tot i així s’han atrevit a portar el govern Rajoy als tribunals per haver
congelat les pensions. Lluny de rendir-se, preparen
noves mobilitzacions per a la tardor

ritzat les condicions laborals i ha
reduït les cotitzacions, situació que
de reserva cada dos per tres.

La Marea Pensionista
no es rendeix
CRiStinA pAlomAR
Entre llançar la tovallola o plantar
cara, la Marea Pensionista ha triat l’opció més arriscada. A pesar
dels nombrosos entrebancs amb
què s’ha trobat la plataforma
ciutadana que defensa el sistema
públic de pensions des que es va
constituir a Barcelona l’any 2013,
una nodrida representació de vuit
comunitats autònomes es va reunir
el passat 13 de juliol a Madrid amb
l’objectiu de preparar l’agenda de
protestes que portaran a terme de
forma coordinada a partir del mes
d’octubre.
Posar-se d’acord a nivell de tot
l’Estat és, de fet, una de les prioritats que la Marea Pensionista s’ha

Missatge als
ajuntaments

any d’eleccions. Tant els casos de
el sorgiment de noves formacions
polítiques podrien posar contra les
joy, l’objectiu de les ires dels jubitualitzar les pensions amb l’IPC
i aplicar un ridícul augment del
0,25%. “Demanarem als jubilats
que votin formacions que defensin

“Demanem als jubilats
i jubilades que votin
formacions que
defensin el sistema
públic de pensions”
el sistema públic de pensions”. Ho
taveu de la Marea Pensionista i un
dels primers que va demandar el
govern popular.

Una lluita de tota la població
La llista d’objectius és llarga. Un
d’ells és convèncer la societat
que la defensa de les pensions no
és un tema que només afecti els
sistema és insostenible i que cada
vegada serà més difícil tenir una
pensió digna ha calat tan profundament que costa molt fer entendre
perquè els bancs es posin les botes amb uns plans de pensió privats
que no tenen cap garantia com ho
demostren els casos dels Estats
Units o de Xile, on han fet fallida.
“No és veritat que la retallada de
les pensions sigui un problema que
només afecta els pensionistes, nosaltres ja tenim reconeguda la nos-

nombre de demandes presentades,
la plataforma calcula que només a
Catalunya se n’han presentat unes
8.000. Les demandes s’han de fer
de forma individual perquè són reclamacions de quantitats. De fet,
les primeres demandes col·lectives
es van tombar precisament per
aquesta qüestió. Josep P. és un
dels jubilats que s’ha atrevit a ferho tot i que té clar que és molt
difícil guanyar la partida a l’Estat.
“Ens diuen que si volem recórrer
una sentència que no ens dóna la
raó, farem emprenyar el jutge i
ens obligarà a pagar les despeses
judicials”, denuncia.
A l’Estat espanyol es calcula
que un milió de famílies sobreviuen només de la pensió dels avis i
cobren una mitjana de 900 euros.
Tornar a establir l’edat de jubilació
nima d’un miler d’euros són també
objectius prioritaris de la Marea
Pensionista.

mAREA pEnSioniStA

Els pensionistes recorden que els més preocupats haurien de ser els que encara no ho són
ocupats haurien de ser els que
s’incorporen ara al sistema públic
de pensions i, sobretot, els que
ho faran a partir del 2019. A partir d’aquell any entrarà en vigor
la clàusula d’estabilitat aprovada
a factor per calcular la base reguladora de la pensió juntament amb

els anys cotitzats. La mesura és, segons la Marea Pensionista, inconstitucional perquè discrimina les
dones. “Ara l’esperança de vida a
Espanya està al voltant dels 85 anys
per a les dones i dels 83 per als holes dones viuen més, sortiran més
malparades perquè tindran pensicom del PP, no li ha tremolat la mà

a l’hora de reformar les pensions.
Porten fent-ho més de trenta anys
sostenible i apliquen sense discutir
Unió Europea sotmesa al pensament
neoliberal. La jubilació progressiva
si el fons de reserva no fa més que
minvar des del 2011, és per la reforma laboral del PP que ha preca-

La mobilització en defensa
de les pensions públiques
s’està consolidant en forma
d’assemblees i grups de
treball en els diferents barris
de Barcelona, com a Sants
o Nou Barris. La Marea
Pensionista ha dirigit un
document als nous ajuntaments
i diputacions per avisar-los que
els i les pensionistes també
esperen d’ells que assumeixin
responsabilitats. Entre d’altres
propostes, amb la creació de
consells municipals efectius de
persones grans i pensionistes,
garantint-los unes condicions
de vida dignes i autònomes,
augmentant les ajudes,
especialment per a les dones,
creant habitatges adaptats i
tutelats o promovent programes
d’oci, relacions socials i
formació per assegurar una
vellesa “amb totes les garanties
per ser viscuda amb dignitat”.

Els casals d’avis veten les sessions informatives
Des que la Marea Pensionista es va
constituir a Catalunya, ha hagut de
fer front a molts contratemps. Un
que l’administració ha posat perquè
la plataforma anés als casals d’avis a
explicar la situació de les pensions. “Tot
són facilitats per fer cursos de macramé,
però si vols anar a presentar les
reivindicacions de la plataforma i animar
els avis a demandar el govern central,
aleshores comencen els problemes”,
explica el portaveu Domiciano Sandoval.
Els tràmits per aconseguir el
permís s’eternitzen i moltes vegades
la resposta és negativa perquè des de
l’administració es veu la reivindicació
de la Marea Pensionista amb molta

en algun lloc per fer una xerrada
informativa és perquè les pensions
depenen del govern central. Si
depenguessin del govern català, no
tindríem cap opció”, remarca Sandoval,
tot i que afegeix, optimista, que el canvi
de color polític que s’ha produït en
alguns consistoris, com el de Barcelona,
podria ajudar a acabar amb els
prejudicis.
Fora de ciutats importants, on les
entitats tenen una presència notable i
la mobilització ciutadana és constant,
la realitat és que a comarques la Marea
Pensionista és una gran desconeguda
entre el col·lectiu de jubilats. El Josep
n’és testimoni. “A Calafell (Baix Penedès)
pocs saben que ens estem organitzant
per presentar demandes contra la

reforma del PP. A més, es dóna el cas
que ningú no sap on anar a reclamar i els
primers a desmobilitzar els interessats
són els sindicats, que expliquen que
la nostra lluita està perduda de bon
La falta de recursos, econòmics i
humans, també juga en contra de la
plataforma. Els jubilats és un col·lectiu
problemes de salut són el principal escull.
“No pots demanar a un jubilat que es
tanqui dos dies a la seu de la Seguretat
Social per protestar”, recorda Sandoval.
També juga en contra la poca cultura
d’alguns afectats, que veuen amb terror
la possibilitat que els treguin la paga si
protesten.
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Un llibre recupera la memòria de la revista
d’humor que, amb voluntat didàctica
i grans dosis d’inconformisme, va
denunciar les problemàtiques veïnals
durant els anys convulsos del post
franquisme. El tribut es completa amb una
exposició que es podrà veure a la plaça
Catalunya entre el 18 i el 24 de setembre

publicava El Viejo Topo o Vibraciones) va passar a distribuir-se a
nivell estatal i a vendre’s als quioscos, tot i que el resultat no van
ser l’esperat. A tall de curiositat,
Azagra recorda que “ens boicotequè amb la venda de la publicació
no feien negoci”.
Durant la segona etapa, cada
número anava dedicat a temàtiques com la crisi, l’ecologia
o l’Església. Pel que fa a aquest
últim número, “el Ministerio va
demanar la inhabilitació del direcles vinyetes i vam al·legar que
l’havíem fet entre tots. Com que
era molt difícil atribuir l’autoria,
D’altra banda, Azagra recorda el
moment del segrest de la publicaCòmic de Barcelona, a una parada
sobre els quals hi havia l’ordre de

Barcelona recorda
el còmic dels barris
AnAïS BARnolAS
El nom de la publicació Butifarra!
feia referència al gest amb el braç
per indicar menyspreu. La revista
humorística feia la botifarra (tal
com es pot veure en el seu logotip) a la classe política post franquista, al capitalisme o a l’especulació immobiliària. I ho va fer des
l’associació cultural TantaTinta,
formada per antics membres de
la publicació humorística, amb la
col·laboració de la Favb i el suport
de l’Ajuntament de Barcelona han
publicat un llibre que recull la història i les vinyetes més destacades.
posició itinerant que es podrà veure entre el 18 i el 24 de setembre
a la plaça Catalunya en el marc de
les festes de la Mercè.

Els dibuixants fan de periodistes
Butifarra!
ciar les necessitats dels veïns i
veïnes i transformar la societat a
través del còmic. A la publicació
s’hi van incorporar ninotaires que
després van crear sèries popuJohnny
Roqueta) i Carlos Azagra (Pedro
Pico & Pico Vena), i alguns altres
Capdevila- (Peter Pank de la revista El Víbora
-

& Nieto, Adolfo Usero…
i ninotaire de Público, Alfonso
fèiem de periodistes, en el sentit
que anàvem al lloc dels fets i els
seves problemàtiques. I no només
ens quedàvem amb la denúncia,
sinó que també proposàvem alternatives polítiques i socials”.
laborador de la revista Carlos Azagra recorda aquell període com
que “ens fotíem molt enmig dels
-

A la publicació s’hi van
incorporar ninotaires
que després van crear
populars sèries, com

En aquell període, Butifarra!
va dedicar algunes tires còmiques
a episodis històrics de lluita po1909 o a la vaga de tramvies de
1951. “No érem conscients d’estar
recuperant la memòria històrica i
menys de la classe treballadora”,
confessa López.
“Urbanismo feroz”, el primer
número d’una sèrie d’àlbums
trimestrals i de tema únic que
permetien obtenir ingressos per
publicar altres projectes posteriors de Butifarra!
van ser Cul-de-sac i Más madera!,
un element complementari de la
revista en català. Cul-de-sac van
ser les historietes que parodiaven
el personatge de la campanya de
normalització del català amb La
Subnormal. Malgrat la incorrecció
política, l’equip de Butifarra! va
acabar guanyant el concurs per
elaborar les vinyetes de la publicació Digui, digui per aprendre la

seves problemàtiques”
llengua. Cul-de-sac va tenir poc
temps de vida. López recorda les
paraules del periodista Manuel
sortir massa aviat”, i després de

El llibre, en forma d’antologia,
està compost d’articles com el del

i que en aquest país potser serà
sempre massa aviat””.

Butifarra al masclisme
dores del mundo entero, veníos,
que esto se acaba”. I en la qual

Un ‘Butifarra!’ del segle XXI?
Butifarra! va ser una publicació reivindicativa
que va servir per explicar les realitats crues
que s’estaven vivint als barris. ¿Però avui
en dia tindria sentit una publicació d’aquest
tipus? El col·laborador i dibuixant Carlos
Azagra aposta pel seu format de còmic didàctic:
“Podria ser una molt bona manera d’explicar
notícies d’actualitat o aspectes quotidians. Des

“¡Ay! ¡Qué divertido!”. No s’assa-

de periodistes, anàvem
al lloc dels fets i els

plicar fets molts durs i havies de

humorístic a Catalunya, Josep Maria Cadena, el crític i guionista de
ïnal Andrés Naya. En l’últim apartat, es recorden portades com la

dues monges i es van asseure a lle-

a la factura de l’aigua i de la llum”. D’altra
banda, un dels fundadors de la publicació,
Alfonso López, troba a faltar que els periodistes
es desplacin als llocs dels fets i destaca
publicacions actuals semblants a Butifarra!,
com el còmic del periodista estatunidenc Joe
com Sant Cosme del Prat del Llobregat”.

grans dimensions que representa
Barcelona i un veí diminut que li
que plan vas!?”, en relació amb
el pla comarcal que l’ajuntament
post franquista tenia la intenció
d’aprovar sense tenir en compte
les necessitats dels veïns.
La primera etapa de Butifarra!
en el sentit que era editada i discions veïnals de manera casolana.
associacions ens feien encàrrecs
en la qual es va canviar l’editorial

La publicació també denunciava
les desigualtats de gènere amb
el títol “La mujer en casa con la
pata quebrada” i en el qual el difemenina del logotip de la revista. Butifarra! va comptar amb la
col·laboració a l’equip de María
Campillo. També amb Montse Clavé, amb “Las hijas bien educadas.
hijas en familia”, historieta que
ridiculitzava les normes d’urbanitat reaccionàries que pervivien des
cloure el contingut feminista a les
vinyetes i no només dedicar mono-
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El teatre Arnau, punta de
llança del Paral·lel popular
Entitats i veïns del Poble-sec, el Raval i Sant
Antoni veuen com la seva croada per recuperar
el teatre Arnau, ara per ara en estat ruïnós,
podria arribar a bon port aquesta legislatura.
El nou govern d’Ada Colau s’hi ha compromès
després de dècades d’incompliments
JoRdi molinA

per protagonista al projecte veïnal.

El teatre Arnau, ubicat a la remodelada avinguda del Paral·lel, res-

una “actitud de coresponsabilitat”.

desídies i promeses fetes cendra,
que només s’entén per la mobilització permanent del carrer -amb
gent i entitats molt diverses- i,
també, per la nova i bona voluntat
del nou equip municipal. L’Ajuntament de Barcelona, en una reunió a
es va comprometre a rehabilitar
Ara, la sintonia entre el carrer
i la institució hauria de traduir-se
en la “recuperació progressiva”
d’una de les poques joies arquitectòniques que sobreviu al Paral·lel.
impulsors de la iniciativa, que assegura que la reunió “denota una
clara voluntat de recuperar l’ediel veïnat”. Una actitud que con-

La remodelació
estava paralitzada per
l’anterior Ajuntament
a l’espera d’un
inversor privat
trasta amb la de l’anterior equip
municipal, que mai no es va reunir
amb els veïns mobilitzats des de fa
anys en favor de la recuperació del
vell cabaret, l’últim vestigi que
queda del Paral·lel de segle XIX.
L’anterior govern, amb el convergent Xavier Trias al capdavant,

de Can Batlló, recinte fabril de la
barriada veïna de la Bordeta, on
l’autogestió veïnal porta el pes
principal de l’equipament. Per a
Pin, l’Arnau connecta amb “l’oportunitat de recuperar la part de la
memòria del Paral·lel popular” que
assegura, “està oblidada”.
A més de l’empenta de la inilel i diverses entitats culturals i
socials- l’aportació de dos histoEnric H. March, impulsors de la veposen l’accent no només en l’oferta artística, sinó en la seva funció
de rescatar la memòria històrica

Vista de l’interior de l’Arnau, en una imatge promocional de l’Ajuntament de l’any 2011

Una veritable joia arquitectònica
El Teatre Arnau (1894),
a l’avinguda del Paral·lel

amb passat obrer, era una avinguda d’acollida de la gent humil, el
contrapunt a la Barcelona burgesa,
escenari de les disciplines artístiques populars”.
Un passat popular que per a

dels primers teatres de
Barcelona. L’únic de la
ciutat que conserva a
dia d’avui l’estructura de
barraca de fusta, pròpia

bla, la pantomima, el circ o la revis-

de la cultura popular, on s’hi
podia veure cobla, sarsuela,
pantomima, màgia, revista o
mim, porta més d’onze anys
tancat en molt malt estat.
Un fragment de la teulada
ja es va despendre

per donar forma al museu de la història i la interpretació del Paral·lel,
amb material aportat per entitats i
els veïns”.

L’Arnau i la ‘nova política’
La campanya electoral de Barcelona en Comú va ser especialment crítica amb la reforma de l’avinguda
del Paral·lel. I, de fet, es van tei-

està apuntalat. Sobreviu
gairebé en ruïnes sota la
mirada de l’estàtua de la
cupletista Raquel Meller
la violetera,
que en un altre temps el va
omplir de gom a gom.

plAtAfoRmA SAlvEm l’ARnAu

El teatre a principis del segle XX

rehabilitació del teatre. Una eleper evitar la reforma, que sempre
es va condicionar a l’aparició d’un
privat. Per contra, l’equip de Barcelona en Comú (BC) estudia altres
quantitats i contempla cedir el pa-

membres de la candidatura d’Ada
tes que perseguien un Paral·lel més
ciutadà. Fins al punt que l’aleshores
govern de CiU titllava les mobilitzacions veïnals de ser “militants enco-

berts” de BC, tal i com denunciava
Trias, avui a l’oposició.
Per a l’equip de l’avui alcaldessa, la remodelació de CiU responia
únicament a interessos turístics i

que arribaven al Port de Barcelona. Una estratègia del govern de
Trias que, segons BC, necessitava
rutes alternatives a la saturada
altres punts estratègics de la ciutat, com el centre de negocis de la
Fira de Barcelona o el pulmó verd

Passat d’incompliments

vertebrador que calia transformar.
L’Arnau, que abans era objecte
de mobilització per a BC, avui és
pràcticament una responsabilitat
del govern de Colau i del districte de Pin. Ningú no entendria que
després de les promeses electorals
l’Arnau acabés en paper mullat.

La història de l’Arnau és la del patrimoni
oblidat. Governs socialistes van contemplar el
seu deteriorament durant anys. Està tancat des
Hereu va pagar dos milions d’euros a Església
Evangèlica Xinesa per recuperar la propietat
un projecte darrere d’aquesta recuperació i el
teatre va seguir caient. Sota el mandat de CiU,
període que ha servit per segellar la reforma del
Paral·lel, l’Arnau ha seguit sent l’assignatura
pendent. El tinent d’alcalde de Cultura, Jaume
Ciurana, va descartar-ne la rehabilitació si no
era amb la inversió d’alguna iniciativa privada.

via convertit en una passarel·la

l’oportunitat de demostrar-nos que
no actua igual que els governs conJoRdi molinA

L’Arnau, oblidat rere una espessa arbreda
a la plaça de Raquel Meller del Paral·lel

ne de la història d’aquest petit teatre o n’allarga l’agonia.
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Breus
de barri
nou BARRiS

Desnonaments aturats

El passat dilluns 14 de setembre,
les associacions de veïns i
convocar el veïnat per aturar
cinc desnonaments als barris del
Turó de la Peira i la Prosperitat.
També va estar present la regidora

Metal Lube
CARRER dE JoAn d’ÀuStRiA, 76

els veïns i veïnes presents, va
negociar un aplaçament mentre la
taula d’emergència del districte
per a les famílies. En temps
de desnonaments, els bancs
mantenen milers de pisos buits.
BARCElonEtA

Tornada al carrer

Des del passat mes d’agost el
veïnat de la Barceloneta torna
a manifestar-se en contra dels
pisos il·legals i la pressió turística
al barri. Denuncien que el nou
Ajuntament, tot i les bones
paraules, no s’ha reunit amb les
entitats de manera seriosa per
abordar el problema. Encara
l’any passat, es reivindica més
celeritat, el tancament dels
negocis il·legals i una comunicació

JESúS mARtínEz

La nave industrial de Joan d’Àustria cuesta unos 2.000 euros de alquiler mensuales
lA SAgRERA

Estació per al 2019

La ministra de Foment Ana Pastor
va anunciar a l’alcaldessa Ada
estaria enllestida per al 2019.
per complir amb aquest termini,
perquè ara estan pràcticament
aturades. La ministra també es va
comprometre a licitar el projecte
de manera immediata. Els veïns
s’han assabentat per la premsa,
cosa que no sembla correcta.
Falta informació i canals de
pRoSpERitAt

Explota un transformador
Janeiro 93 ho havia denunciat
d’Endesa situat a l’escala
comunitària és un perill. Ha
perquè l’empresa reaccioni i es
comprometi a fer un estudi per
al seu trasllat. Com aquest, hi ha
molts casos a Barcelona.

JESúS mARtínEz
“El portal Barcelona contra el racismo
(www.barcelonacontraelracisme.cat) es un directorio de
recursos especializados en la lucha
contra la discriminación, el racisnales y organizaciones del campo
educativo, social y académico.”
El Ayuntamiento de Barcelona
trabaja los derechos sociales desde los primeros años de la llegada
de la democracia, en los setenta.
por el aparato municipal. Uno de
ellos es Mosa, alias Mas, nacido en
ciso que no quiere revelar.
Negro y altivo, se come de
rabia los rastrojos, con los ojos
hundidos y los pómulos salientes,
con la paulatina sensación de que
le han arrebatado el pasaporte
sin pisar ni siquiera el suelo del
aeropuerto. Mosa, sucio de grasa, se dedica a comprar chatarra.
Después de siete años de recoger
hierros por la Barcelona de los
contenedores rebosantes de objetos de los que el Primer Mundo
prescinde, Mosa, a quien llaman El
Jefe, se ha hecho autónomo y ha
alquilado una nave industrial en el
barrio fabril de Bogatell, en Joan
Por este local paga unos dos
domingos, cada día pasan por aquí
migrantes de las fronteras, seres
a los que la pobreza obliga, pero
que les hace fuertes como los toros alados de Nínive.
Torres de ordenadores Intel
(“diversión a la velocidad del
rayo”), tambores de lavadora
real”), un parque de carritos de
la compra de Mercadona (“superaparcados como los tanques Leoque son moles inmensas por la
cantidad de trastos viejos que cargan, forraje de hierro, intrincados
y retorcidos y alambicados cables.

En el interior de la nave industrial de Joan d’Àustria, de unos
cuatrocientos metros cuadrados,
montañas de chapas, de carcasas,
de clavos. Y bidones, impresoras,
bañeras, herramientas, generadores de onda… Como si fueran las
plateadas joyas del imperio asirio.
La persiana, a medio echar. El

lante de unos cables para quedarse con el preciado cobre. El cobre

el permiso. Te digo que ellos dominan esa zona.

De manera educada, Mas echa
a cualquier periodista, entrometido y buscavidas que entre en su
almacén. Tiene estudiada la frase,
y parece ser que le complace de-

aquí, en Joan d’Àustria.

una veintena de africanos trabaja
en su interior. Al fondo, montículos de acero de refuerzo, pretecnológicos, inservibles aparatos
electrodomésticos desechados. En
el medio, un contenedor de residuos, montaña como los polipastos
de la industria energética. Allí, el
capataz I lanza el hierro que un
vando, cuando se llene. El capataz
I, con la camiseta amarilla pringa-

zona privada y yo no te he dado
autorización. Por favor”. Y te señala la salida.

también me pusieron unos diez mil
euros de multa porque me faltaba
una licencia de manipulación de
sustancias nocivas…

Mora se dedica a
comprar chatarra, se
ha hecho autónomo y
ha alquilado una nave
industrial en Bogatell

país?

algunas preguntas. Conservador,
hay que sonsacarle la información,
a Barcelona te has dedicado a recoger la chatarra?
todo desde el 2010.

licenciado en Letras.
este local?
pasado.
sí. Ya ha venido en dos ocasiones

da de Metal Lube (“tratamientos
antifricción”), pesa en una platasuelo, el hierro de los carritos del
supermercado. Los seres invisibles
de la pobreza barcelonesa hacen
cola. Como Mohamed, de Marruecos, que llegó a Barcelona hace
una década y que apenas tiene
tiempo de cruzar cinco palabras
con este reportero; tal es su premura por ganar cuatro euros.
Antes te pagaban 0,20 céntimos
mientras aparta el varillaje de la
dirección de los restos de un motor. “No queda otra.”
A unos metros de la cola de carritos para pesar la mercancía de
hierros recogidos en las basuras de
la ciudad, una señora, sentada en
una silla de las terrazas de las zonas de ocio nocturno, quita el ais-

negro que abre un negocio es un
negro que ha de estar de manera
ilegal. Creen que un negro en un
lugar así tiene que ser un ocupa.
gla?
aquí, entre impuestos y todo, pago
cada mes unos dos mil euros.
dejaron todo lo que tenían para
que yo pudiera invertir en este
negocio…

Pallars con Marina, y ahora me he
trasladado aquí.
gente.

te ponen?
Por ejemplo, no me dan el permiso
para poner vado, y como aparcan
los coches delante del almacén no
pueden entrar las furgonetas a por
los metales. Y luego me piden una

cree que un negro que
abre un negocio es un
negro que ha de estar
de manera ilegal”
autorización de compraventa que
respete el medio ambiente o no sé
conmigo que con los otros.
soy autónomo. Y ellos no quieren
len en Barcelona. Yo he sudado y
he invertido mi dinero aquí, y parece que es feo para ellos. Algunos
africanos y yo pensamos montar
una cooperativa…

Por ser negro. Por ser inmigrante.

solo hago que pagar. Y me piden
papeles, y yo busco los papeles. Y
cada dos por tres voy con mi her-

tarrería por la zona de la calle

toy seguro de que lo que quieren

rra-chatarreria.es] y ellos son los
amos… El Ayuntamiento no me dio

porque así no se puede trabajar…
racismo?
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Al Clot-Camp de l’Arpa
van per feina
El 40è aniversari que celebra enguany
l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp
de l’Arpa no li suposa quelcom especial per
ell mateix. El que importa és el treball diari,
la tasca persistent i constant; la força d’una
entitat que ha contribuït -i contribueix- en bona
mesura a la millora del barri
mARC villoRo
anys d’entitats i associacions se li
dóna molta importància. Pel meu
tarannà, i em sembla que és bastant compartit, no li donem tanta.
com ha anat tot, i ens agrada la
memòria històrica i veure què s’ha
aconseguit”, diu Miquel Catasús,
secretari i vocal d’urbanisme de
Clot-Camp de l’Arpa.
L’entitat es troba avui en un
moment estable, amb 425 socis, i
manté l’esperit reivindicatiu que
sempre l’ha caracteritzat. En els
darrers mesos, a més, s’hi han
afegit un grup de joves que porta
tasques reivindicatives al barri i
que, si bé no s’ha integrat encara del tot a l’associació de veïns,
“som potser més reivindicatius

“Ningú no es pensava
que es posaria en
obtens resultats”
que no pas recreatius. En aquest
sentit, no estem ni en millor ni
últims anys, amb els indignats i
els moviments socials, ens ha afavorit una mica i som més gent,
però molta menys de la que ens
faria falta”. Antònia Bigordà, presidenta de l’associació, comenta
que “les associacions de veïns
som una eina reivindicativa potent que es podria fer servir molt
més, però costa que la gent ho

diverses les que treballen pel seu
bon funcionament. “Hi ha barris
en què el moviment cívic, recreatiu i reivindicatiu està centrat
en l’associació de veïns, aquí està
repartit en diferents entitats”,
apunta Catasús.

Barri rural i també industrial
El barri va pertànyer a l’antic
çals -avui forma part del districte
camps que donaven a la zona el
seu inconfusible caràcter rural. Actualment, només es conserven les
masies de Can Miralletes i la Torre
del Fang com a testimonis d’aquell
passat. També la indústria hi va
ser molt present amb fàbriques,
bòbiles o foneries que, amb les
activitat industrial la Farinera o
nyar per al barri després de molts
anys de lluita.
Malgrat que l’associació de
moviment de cristians progressistes i diferents partits polítics
es van començar a mobilitzar per
l’absència d’equipaments, zones
verdes i per la mala situació que
vivia llavors el moviment cívic.
perquè abans no ho posaven molt
fàcil tampoc. Aleshores faltaven
escoles públiques, hi havia carrers
sense asfaltar ni clavegueram, i
es van començar a organitzar les

ARxiu Av Clot-CAmp dE l’ARpA

A la imatge de dalt, lluita contra el Pla Comarcal, als anys setanta. A sota, pancarta on el veïnat reclamava

moment estaven dominades pel
districte franquista”.

parc del Clot s’inaugurava el 1985
amb equipaments esportius i la
conservació d’algunes restes dels
tallers ferroviaris (els terrenys

Millores a força d’empènyer

l’Ajuntament els va adquirir l’any

Amb el pas dels anys, el barri
va anar guanyant espais que van

tenir lloc la inauguració de la

Una residència pendent des de 2010
Tot i que el barri gaudeix ja
fa uns anys dels equipaments
ubicats a l’antiga fàbrica de
plàstics Alchemika, on hi ha
la biblioteca Camp de l’ArpaCaterina Albert i una escola
bressol, hi ha un tema que s’ha
dilatat molt en el temps i que
encara resta pendent: l’obertura
de la residència i centre de dia
havia d’estar en funcionament.
encara estem lluitant”, diu
Antònia Bigordà.

reformada posteriorment, a petició de l’associació de veïns, per
adaptar-se millor per a infants,
joves i gent gran; la Farinera del
Clot es va obrir el 1999 com a centre cívic, cogestionat pel Districte
i la Coordinadora d’Entitats, i al
dor Espriu i la llar d’infants municipal La Farinera, després de
més de 20 anys d’una reivindicació que inicialment reclamava un
industrial; i, més recentment, es
Miquel Catasús, “ningú no es pensava que tirés endavant, però a
base d’anys i d’empènyer, encara
que mai surt com un vol, si lluites
tens resultats”. Una altra millora
fonamental va ser la implantació de la zona per a vianants que

gut la guspira que ha provocat la
mobilització o el punt de trobada
de diversa gent que d’una altra
forma, no s’hauria trobat”. Per a
Antònia Bigordà, “no és una lluita
molt vistosa, de resultats immediats, perquè tot és lent, totes les
reivindicacions es fan lentes”.

La lluita pels equipaments
Malgrat aquests avenços, al barri hi ha encara prou feina a fer i
temes que cal seguir de prop. “Hi
ha millores que encara queden
pendents, però no podem anar
molt més enllà perquè aquest és
un barri molt compacte. El nostre plantejament és millorar allò

En tot aquest procés, i com

tre Bigordà destaca que “hi ha
biblioteques que estan bé, però
no es troben al cor del barri precisament. També hem d’estar a
l’aguait en el tema del turisme,
en aquests moments no estem
afectats com altres barris però
hem d’estar alerta amb el tema

veïns ha sigut fonamental, que
no vol dir que ho hagi fet tot. En
moltes ocasions, l’associació ha si-

s’hi fa. Hi ha equipaments públics
reivindicats allà i, de moment, estan als llimbs”.

per vies ràpides com l’avinguda
Meridiana, els carrers Mallorca i
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
punts de distribució de CARRER
Districte i
Amics de la rambla

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

Barceloneta

sagrada Família
sant Antoni, barri

Avinguda Mistral, 30,
baixos
93 423 93 54

(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55
Carrer de la Cera, 11, int.
93 329 48 53

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

93 310 53 33

centre social de sants

Gòtic

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

Carme, 102
93 441 77 21

Districte iV
Barri de la Mercè
camp Nou

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

Xile, avinguda

Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu

Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

raval de ciutat Vella

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Font de la Guatlla-Magòria

L’Òstia

triangle de sants

sant ramon Nonat

Pons

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

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

Districte V
can caralleu

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37

can rectoret

Hostafrancs

General Mitre, 188 bis

sant Gervasi de cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

sant Gervasi sud

Plaça Cardona, 1

116

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

Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79

França, barri de la

ronda General Mitre

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
600 603 605

coll-Vallcarca

racó de les corts

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
Plaça Reial, 7

Mare de Déu del Port, 397

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

casc Antic

coordinadora casc Antic

Coure, 8, baixos
93 432 34 71

93 459 31 64

Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44

cera, carrer de la

sant cristòfol-Vivendes
seAt

93 284 28 80
Aldea, 15-17

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

travessera de Dalt

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

Vila de Gràcia

Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37,
baixos

Guarderia, 12
93 280 07 24
Bohemis, 23
93 205 04 87

Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de

can Baró

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Districte iX
Bon Pastor

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94

congrés, el

ciutat Meridiana

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos

carmel, el

Rasos de Peguera, 19-25

Feijoo, 10-12
93 357 57 48

Guineueta

Santuari, 27
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
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis
Personals
Plaça Santes Creus, 8

Navas, barri de

roquetes

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

Ramis
Feliu i Codina, 20

torre Baró

Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del
Guinardó

torre Llobeta-Vilapicina

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10

Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06

Xipré, 13

Montbau

Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Parc de la Vall d’Hebron

trinitat Nova

Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

Gran Via-Perú-espronceda

Estudiants, 26-28
93 359 44 60

93 276 30 15
Casal de Barri
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

Horta, barri d’

Front Marítim de Bcn

Meridiano cero

Prosperitat

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Taulat, 144, 5è A

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Maresme

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la

93 340 51 85

Pi i Margall

Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

Paraguay-Perú

Martí Molins, 29
93 408 13 34

Parc, del

Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

Pau, barri la

sagrera, la

sant Andreu Nordtramuntana

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

sant Andreu del Palomar

Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Gran de Sant Andreu, 111

sant Andreu sud

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

És tira

Requesens, 5

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

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

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de

clota, la

Diagonal Mar

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Llull, 1-3
93 221 04 87
93 313 28 99

Poblenou

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

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04

Selva de Mar, 215

el Besòs

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

AlEjAndRo milà

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

Districte ii
Dreta de l’eixample
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes

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

Fort Pienc

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46

Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

Font del Mont-Vallvidrera
La satalia

Mas Gimbau-can castellví

Poble sec

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Cariteo, 26
93 329 36 72

Ronda de Sant Pere, 7

93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Blai, 34

dreta

ronda de sant Pere

Pg. Solé i Pla, 16-18, int.

Margarit, 23
93 441 36 65

Parc de l’escorxador

Plaça del Sortidor, 1

Polvorí, el

Rambla de Catalunya, 10

Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22

Putxet

Passeig Sant Gervasi, 39-47

Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Segura, s/n
93 432 36 42

turó de la Peira

sant Genís dels Agudells

Passeig de la Peira, 37,

Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

taxonera, la

93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig,
274

d’Entitats)
93 429 68 43

Vallbona

Districte Viii
can Peguera

Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

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

trinitat Vella

Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
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

Verneda Alta, la

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

Vila Olímpica

93 221 93 93

Provença, 595

Un nou CARRER a internet www.favb.cat
el pròxim número de CARRER sortirà al mes de desembre

Els barris exigeixen solucions
integrals per a la Meridiana
ComuniCAt vEïnAl
7 de setembre de 2015

diana no només és un mur metafò-

a una disputa de les voreres. Carril
2. Falta prioritzar el transport

lem posar de relleu la problemàtiper als nostres barris. Els punts
problemes i per tant esperem que
1. La Meridiana ha de deixar

pas dels autobusos, millorar les es-

La Meridiana no ha
altres avingudes per
esdevenir una part

Les voreres, per als vianants.
3. La Meridiana, espai deshumanitzat. L’avinguda té un traçat i
disseny d’autopista, per diferents

entre Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. Ja és hora de trobar una
L’avinguda Meridiana ha de

altres grans avingudes reformades
mobiliari urbà, les poques zones

del trànsit sempre és a favor dels
-

la meitat i entre ells. Té l’expres-

-

nostres barris i deixi de ser un problema per als veïns i veïnes. Volem

litar un espai segur i segregat per-

Associació de Veïns de La Sagrera – Associació de Veïns
de Navas – Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu
de Palomar – Associació de
Veïns de Torre Llobeta – Associació de Veïns del barri de
Porta – Associació de Veïns
Clot-Camp de l’Arpa – Associació de Veïns Sant Andreu
Nord-Tramuntana – Associació de Veïns Congrés-Indians
– Associació de Veïns Prosperitat – Associació de Veïns de
Meridiano Cero
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El CoR RobAt

Seguim treballant per una
ciutat més justa i solidària
lA juNtA dE lA fAvb
La Junta de la Favb, en sessió celebrada el dia 27 de juliol, i en acceptar la dimissió presentada pel
president Lluís Rabell, ha acordat
cobrir les vacants segons el que
marquen els Estatuts de l’entitat.
Així, la presidència queda assumi-

consensos amb altres entitats i a
nivell intern ha generat un molt
bon clima de treball. Sentim la
seva marxa però entenem les raons
que li han fet prendre la decisió de
passar de l’activisme veïnal al polític, i li desitgem molt bona sort en
la seva aposta.
Ana Menéndez assumeix la presidència de la Favb. La junta en ple

primera, Ana Menéndez, i passen a
ocupar la vicepresidència primera
Joan Maria Soler i la vicepresidència segona Albert Recio.
Com és ja sabut, el motiu de
la dimissió del nostre president ha
estat el de concórrer com a candidat a les eleccions a la Generalitat
de Catalunya del proper 27 de se-

Amb Lluís Rabell la
Favb ha sabut reforçar
consensos amb altres
entitats ciutadanes per
treballar plegats
puyAl

darrera hora un president dedicat
intensament a la Favb, que amb el
seu compromís personal i la seva
capacitat de treball, ha col·locat
l’entitat en primer pla de l’actualitat de la nostra ciutat. Cap en
fora, ha sabut generar importants

tot el suport per mantenir la intensa activitat de l’entitat en els
d’una propera assemblea. Ana Menéndez és membre de l’AVV de la
Satalia, amb una llarga trajectòria
de treball veïnal. Des de 2011 for-

independència de la Federació
d’Associacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona respecte les diferents
forces polítiques i expressem la
nostra voluntat de continuar treballant amb els barris per aconseguir
una ciutat més justa i solidària.
Recordem que les associacions de
la Favb treballen pel foment de la
participació ciutadana en el projecte de ciutat, amb capacitat de
proposta i no només de crítica.
Seguirem endavant amb les reivindicacions en relació als serveis
públics bàsics d’educació, salut,
transport i habitatge i amb la voluntat d’activar nous fronts que
atreguin jovent per regenerar les
associacions veïnals, com ara la
millora de la qualitat de l’aire i
l’aigua, la igualtat de gènere, les
noves formes d’organització del
treball i del temps, la conciliació
laboral o l’economia solidària, esdevenint futures reivindicacions
recurrents per assolir una substancial millora de la qualitat de vida
urbana de la nostra ciutat.
Barcelona, 28 de juliol de 2015

President de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Cadena d’Estrelles Altes

puyAl

“Esperem una reunió
amb el regidor
Jaume Asens sobre
el casal de barri:
per a nosaltres és un
tema prioritari”

Josep Roman, electricista de professió, va arribar al barri de La
Cadena d’Estrelles Altes l’any 1982. Un barri que pertany a la Marina de la Zona Franca del districte de Sants-Montjuïc. El mes de
març de 2014 un grup de veïns i veïnes, alguns dels quals antics
activistes, van decidir fundar una nova associació de veïns. El barri
portava 12 anys sense un moviment veïnal organitzat. Ara l’associació s’ha incorporat a la Favb en el transcurs de l’última assemblea
general celebrada el passat mes de març.
Com és el barri d’Estrelles Altes?
Un territori de la Marina de la Zona Franca limitat per la
Gran Via, el passeig de la Zona Franca i els carrers Mare de Déu
del Port i Foneria. Hi convivim 15.000 persones i és un barri
molt deteriorat. No hem tingut cap millora en els últims anys.
El nostre objectiu principal és crear teixit social i dinamitzar un
barri que té problemes d’incivisme i inseguretat. Volem millorar
la vida social i activar la presència del veïnat en la resolució dels
problemes.
Com ha sigut el procés de creació de l’associació de veïns?
Els espais existents entre els blocs d’habitatges eren zones
brutes i insegures. Un conveni amb l’Ajuntament ens va permetre disposar d’un petit local i una quinzena d’homes i dones vam
començar a reunir-nos. Jo ara sóc el president d’un col·lectiu del
qual formen part activistes històrics com Felipe Mayoral i Diego
García. Ja comptem amb una cinquantena de socis i sòcies.
Aquests espais entre els blocs són públics o privats?
Hi ha habitatges públics d’Adigsa i locals privats. Els espais
entre blocs no són tancats. Treballem perquè passin a ser de titularitat pública i que el manteniment sigui municipal.

Sort, company!
l’EquIp dE CARRER

moviment ciutadà i la transició a
Barcelona: la Favb (1972-1986)”,
cum laude per la Universitat de
na, una lectura obligada per a tot
aquell que vulgui aprofundir en la
història del moviment veïnal, i de
la qual es pot trobar una versió
adaptada de més fàcil lectura al
llibre Barris, veïns i democràcia
(L’Avenç, 2015).
Però l’objectiu d’aquestes lí-

Josep Roman

ma part de la junta de la Favb, treballant especialment en la vocalia
de Medi Ambient. A la darrera assemblea, celebrada el passat mes
de març, va ésser elegida vicepresidenta primera.
Una vegada més, des de la Jun-

Carrer
informa

director de Carrer, comença una
nova etapa professional com a conseller tècnic del districte de Sant
Martí, on es troba el seu estimat
barri del Poblenou.
Vinculat estretament a la revista de la Favb pràcticament des
dels seus inicis, Marc es va estrenar
com a codirector de la publicació
l’any 2004 amb l’especial de Carrer
Cultures, on la Favb va ser punta
de llança de les escasses veus crítiques sobre el model de ciutat que
representava.
Aquell jove i inquiet periodista
s’ha transformat amb els anys en
una de les veus autoritzades en
l’estudi dels moviments socials
urbans, i una prova fefaent és la

CAtHERINA AZÓN

El barri està molt envellit i les condicions socials són difícils: hi

ció municipal. No ens sorprèn, pel
moment històric que viu la ciutat i
la política i per la seva trajectòria de militància veïnal i social. Un
compromís que, per motius obvis,
es fa incompatible amb la direcció
de Carrer. I que deixa una mica
més coixa la ja molt maltractada
professió periodística a la nostra
ciutat, cosa que ens entristeix profundament.
Tanquem una etapa, com vam
tancar diverses crisis que van posar en perill la continuïtat de la

puyAl

nies no és explicar el seu currículum, que té moltes vessants, com
investigador d’història urbana contemporània.
El que ens interessa dir és que
aquesta revista que teniu a les
mans no seria el que és sense ell,
la seva capacitat crítica i d’anàlisi
de la realitat i el seu treball desinteressat durant tots aquests anys.
En Marc ha sigut una peça clau en
la munió de persones que és l’engranatge de la revista de la Favb.
El nostre company ha acceptat
el repte d’assumir responsabilitats

Marc Andreu ha sigut
una peça clau en la
munió de persones que
és l’engranatge de la
revista de la Favb
forçar. Estem convençuts que ens
retrobarem amb el nostre amic, a
Carrer o a altres projectes i iniciatives veïnals. Ara, esperem estar a
La revista dels barris de Barcelona
complirà l’any que ve 25 anys de
celebrarem plegats.

persones que no tenen feina, però hi ha moltes necessitats sense
cobrir al barri. Una de les nostres prioritats és l’obertura d’un casal de barri que pugui acollir veïns i veïnes de totes les edats. La
Generalitat (Incasòl) ha donat el vistiplau i l’alcalde Trias, abans
de marxar, va expressar el suport al projecte. Volem un casal gestionat per les entitats del barri i sense ànim de lucre.
Un projecte a tres bandes: veïns, Ajuntament i Generalitat.
Exactament. Ara ens sembla urgent una reunió amb el nou
regidor de Sants-Montjuïc, Jaume Asens. Li hem enviat un escrit,
però ens ha donat allargues i no ha concretat una data per veure’ns. Per a nosaltres és un tema urgent i important.
Un altre tema que s’arrossega és el problema de la
mobilitat i la línia 9 del Metro, diu en Josep introduint el
tema abans que li preguntem.
Els nostres barris estan tancats i incomunicats. Les Fires ens
col·lapsen. Una situació que ens imposa uns costos socials molt
alts. Portem anys d’espera i mobilitzacions, i només s’han limitat
a realitzar unes millores mínimes en les línies d’autobusos.
Quin és el motiu per no actuar? Que no hi ha diners?
Però perquè el Metro arribi a l’aeroport sí que hi ha diners,
fórmules i imaginació. Les estacions estan pràcticament construïdes, només s’ha de fer l’esforç d’obrir-les. A la Marina hi
vivim, persones.
Com està la vida associativa de la Marina?
És important afavorir el treball coordinat entre les vuit associacions veïnals existents.Estem disposats a ser proactius a la Unió
d’Entitats de la Marina. No volem tancar-nos només en la nostra
realitat. Els problemes del districte hem d’abordar-los conjuntament: és prioritari potenciar la cooperació entre les diferents
entitats. D’altra banda, la Marina compta amb una associació de
comerciants forta i activa: hem de col·laborar amb ells.
I els joves?
Hem de canviar les formes de treballar perquè s’incorporin al
moviment associatiu, treballar plegats veïns i comerciants, joves
i no tan joves, per millorar els barris. Hi ha molta feina per fer.
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Sara Grimal
i Alonso Carnicer
Els periodistes que han
penjat les barraques
al nomenclàtor i a la
memòria de la ciutat
mARiA fAvà
entrevista
ignAsi R. REnom
fotografia

“Ens diuen els del blanc i negre”
lls assegueren que no en tenen la

aconseguir un suport social molt ampli i que

l’altra ciutat
oblidada
Sense Ficció

Barraques,
30 Minuts el 5
Barraques. La ciutat
Les plaques que ja s’han posat:

Barraques. La Barcelona informal del segle
XX
Plaques que falten:

Sal i pebre

L’acudit

Espai Barça amb consens?
Josep Maria Bartomeu és el primer president del Barça que ha
guanyat unes eleccions -i per golejada!- estant imputat per un

Bartu
passar tota la campanya electoral prometent que faria la reforma

Zeta
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