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El Barça i les Corts,
La futura remodelació de l’espai del Camp Nou
a les Corts és, segons el Barça, un pla fantàstic
on tots hi guanyaran. Per part del veïnat, en canvi,
és un projecte que projecta massa ombres, i que no
deixa clar quin profit en trauran la ciutat i el barri
Jordi Martí

Hi ha diverses fotos de la Riera
Blanca, quan encara no era un
carrer asfaltat sinó un torrent
pedregós ple de barraques,
amb el Camp Nou acabat de
construir al costat. Més o menys
on hi havia aquelles barraques
s’hi aixeca ara la biblioteca
municipal Miquel Llongueras,
l’única del districte mentre els
veïns esperen l’obertura imminent de la nova biblioteca
Montserrat Abelló.
Els mesos d’octubre i novembre passats, en un dels
finestrals d’aquesta biblioteca de la Riera Blanca, a tocar del Camp Nou, s’hi podia
llegir un plafó informatiu de
l’Ajuntament de Barcelona sobre el projecte de modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) en la zona dels voltants
de l’estadi, fet públic el juliol
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Els veïns neguen que el
pla hagi estat tan obert
a la participació com
diu l’Ajuntament i el
club, i han presentat
dures al·legacions
passat. S’hi podia llegir que el
projecte, que el club anomena
Espai Barça, havia estat fruit
d’un procés participatiu entre
el Barça, l’Ajuntament i els
veïns, reunits en vuit sessions
de treball; que representaria
una reordenació de tot l’àmbit, un nou espai d’ús ciutadà
que milloraria la connectivitat
i proporcionaria retorn social.
S’exposaven les principals línies d’actuació i, més discretament, es deia que s’aixecarien
edificis per a “activitats terciàries”, inclosos serveis, oficines
i una “implantació hotelera”.
També durant els darrers
mesos, a moltes porteries i entrades de comerços del barri hi
han enganxat uns cartells, editats entre el Barça i l’Ajuntament, amb les paraules Barça i
les Corts unides per un gran cor
i escenes bucòliques de nadons
dormint, iaies confraternitzant
amb seguidors culers, etc. I
a sota, un lema: “Quan juga
el Barça, que guanyi el civisme”. Molts d’aquests cartellets
s’han col·locat a la Travessera
de les Corts i a la Riera Blanca, on, com passa a altres parts

de la ciutat, el comerç és cada
cop menys divers i van proliferant les botigues de souvenirs
relacionats amb aquesta entitat que era més que un club i,
segons diu més d’un veí, cada
cop es va assemblant més a una
simple marca multinacional.
Esmena a la totalitat
Que aquest no ha estat un procés totalment obert als veïns
és evident, des del mateix
moment en què aquests ho neguen. El passat 15 de novembre, tot just abans que s’exhaurís el termini per presentar
al·legacions al pla de l’Espai
Barça, es va fer una roda de
premsa a la seu de la Favb en
què la coordinadora d’Associacions i Entitats de les Corts,
la Coordinadora de Veïns de
Mejía Lequerica, la mateixa
Favb i l’arquitecte Ferran Navarro van presentar un plec
d’al·legacions al projecte que
són pràcticament una esmena
a la totalitat i van denunciar
que es temíem l’enèsima operació especulativa d’una gran
entitat esportiva en detriment
de l’interès públic. Un nou
pelotazo futbolístic amb més
totxo que pilota...
El Barça estima les Corts?
Immediatament després, al número de desembre-gener de la
seva revista oficial, el Futbol
Club Barcelona va publicar un
reportatge sense signar, titulat “El Barça i les Corts, una
relació indissoluble”, que arrencava així: “El Club és cada
dia més global, però les seves
arrels són ben fermes al barri
de les Corts, amb qui conviu i
del qual se sent un veí més”.
El club hi explica que es va
debatre internament remodelar l’actual estadi o bé cons-
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truir-ne un de nou als afores,
que es va decidir la primera
opció i es va aprovar en referèndum (l’abril del 2014), i que
vol que l’Espai Barça sigui beneficiós “per al club i per als
veïns”. A la seva revista oficial,
el Barça també explica que hi
ha una Taula de Convivència
formada des del febrer passat,
que es reuneix cada tres mesos.
D’aquesta taula n’hauria sortit,
per exemple, la campanya “El
Barça estima les Corts”.
Francament, està clar que
moltíssims veïns de les Corts
estimen el Barça, però que el
Barça estimi els veïns del seu
barri és molt més discutible. Al
Museu del Barça, actualment
Museu President Núñez, hi desfilen cada dia llargues fileres
de turistes. Hi ha un espai destinat a ensenyar-los com serà
el futur nou Camp Nou, que es
presenta recreat en vídeos i
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Està clar que molts
veïns de les Corts
estimen el Barça, però
que el Barça estimi
els veïns del seu barri
és molt més discutible
maquetes com una gran mole
blanca que s’aixeca per sobre
del barri i pràcticament per sobre de la ciutat, i deixa tothom
amb la boca oberta. Segons els
plans, l’estadi serà cobert i
tindrà una capacitat aproximada de 105.000 espectadors. Es
diu que s’inaugurarà la temporada 2020-21, mentre que del
nou Palau Blaugrana, que s’ha

Recreació de la zona del nou Camp Nou i el Miniestadi

d’aixecar on hi ha actualment
el Miniestadi, a l’altra banda
del carrer Arístides Maillol,
es diu que s’inaugurarà una
temporada abans, la 2019-20.
Segons s’anuncia al museu, el
club estima que la reforma de
l’Espai Barça costarà uns 600
milions d’euros. D’aquests, el
nou Palau comportarà el 15%
del pressupost; els nous aparcaments, el 8%; el campus

Barça, el 6%; l’urbanisme a les
Corts, el 6%; el nou Miniestadi
a Sant Joan Despí, el 4%; i el
nou Camp Nou, el 60%.
Tot i que el club anunciï a
través dels seus canals que tot
són flors i violes i que l’Ajuntament hagi declarat que aquest
és un projecte beneficiós per
a la ciutat, des de les entitats
veïnals no s’hi està d’acord.
L’arquitecte que ha col·laborat
en les al·legacions, Ferran Navarro, creu que “els autors
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qui hi guanya?
parterres en pendent al costat
del mur del cementiri de les
Corts o el vial de Joan XXIII,
que pràcticament només s’usa
perquè hi aparquin les motos
en dia de partit.
Un altre punt feble del pla
de modificació, segons els veïns, és que es pretén defensar
que el nou Espai Barça connectarà la Travessera de les Corts i
la Zona Universitària i s’obrirà
completament a la ciutadania,
i fa servir una curiosa denominació: “Zona de titularitat
privada però d’ús públic”. No
està gens clar que aquest futur
espai sigui realment un espai
d’ús públic permanent, com
pugui ser el parc de la Ciutadella. “Què passarà quan el Barça
vulgui muntar qualsevol esdeveniment i l’hagi de tancar?”,
es pregunta Ferran Navarro.
Un espai orientat al turisme
El fet és que els terrenys dels
voltants del Camp Nou, que el
Barça va comprar el 1950, han
estat sempre una barrera física evident per als veïns. Però
si anys enrere s’hi podia anar a
passejar els dissabtes i diumenges, menjant pipes i veient com
jugaven els equips de les cate-

arxiu

del pla sí que treuen un profit
molt clar; la ciutat guanya algun equipament esportiu i poca
cosa més”. Entrant en els detalls del pla de modificació, no
està gens clar que les millores
que es pronostiquen puguin
arribar a ser reals. Començant
per la suposada millora en la
mobilitat que provocarien les
reformes dels carrers Arístides Maillol, que canviaria de
traçat, i de Joan XXIII, que es
fa més estret. “El que ens temem és que aquestes reformes
es fan perquè si no les fan, el

nou estadi no hi cabria”, explica Navarro. Un altre punt conflictiu és el de les suposades
zones verdes que guanyaria la
ciutat. “En realitat no són zones verdes en un sentit urbanístic, és a dir, zones on la gent
pugui prendre el sol, s’hi pugui passejar, jugar... això serà
una altra cosa, seran voreres
amples o pedaços”, considera
l’arquitecte davant d’un projecte on es qualificaran com a
zones verdes, per exemple, els

gories inferiors, actualment
l’ambient és molt hostil per a
aquell que hi vulgui passejar
sense comprar res. Un veí del
carrer Arizala que vulgui anar,
posem per cas, al cementiri
de les Corts, ha d’endinsar-se
en un espai orientat exclusivament al consum i el turisme.
I després, és clar, hi ha el
tema del nou hotel i els espais
d’usos comercials que creixerà
encara més al futur Espai Barça si el pla de modificació del
PGM, i les conseqüents requalificacions de terreny, es duen a
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Si l’Ajuntament
considera substancials
les al·legacions veïnals,
el projecte s’hauria
de tornar a posar
a informació pública

sentit, Navarro creu que ja està
bé que “les requalificacions urbanístiques serveixin per salvar
els problemes dels equips de
futbol, provocats per la seva
mala gestió, o simplement per
alimentar la seva megalomania. Ens hauríem de preguntar:
realment volem tenir l’estadi
més gran del món? Per què? El
que volem és viure bé”.
A partir d’ara, l’Ajuntament hauria d’estudiar les al·
legacions, informar-les, contrastar els diversos informes de
transport i de serveis en relació al canvi de traçat del carrer Arístides Maillol, de medi
ambient... i si les esmenes es
consideren substancials, s’han
de tornar a posar a informació
pública. Encara queda molta
incertesa, i molta lluita veïnal,
en tota aquesta història.

terme. En total, 33.000 metres
quadrats de pur negoci, bordejant precisament l’estretit
carrer d’Arístides Maillol, que
van molt més enllà del suposat
benefici per a la ciutat. Com
tantes altres vegades, els veïns
temen que s’estigui amagant
un nou pelotazo darrere d’un
projecte de ciutat. En aquest

Interrogants a la Modificació
del Pla General de l’Espai Barça
Ferran Navarro
Arquitecte

La Modificació del Pla General Metropolità
(PGM) aprovada inicialment per l’Ajuntament de
Barcelona per tal de permetre les obres que vol
realitzar el Barça als seus terrenys de les Corts
planteja molts interrogants i algunes qüestions
que són de difícil comprensió per al ciutadà.

Que el Barça vol ampliar i modernitzar
l’estadi, està clar. Però, ¿cal envair l’avinguda
Joan XXIII, un vial públic consolidat? Potser es
podia haver pensat en aquest tema quan es va
fallar el concurs.
Si bé és cert que Arístides Mallol, per la
banda de l’estadi, és un vial inhòspit a la nit, ¿la
proposta de posar a nivell l’esplanada (actual
pàrquing) millorarà aquesta sensació?
Per donar vida a un carrer, ¿cal fer un
hotel, oficines i comerços? ¿O bé habitatge,
i si és públic, millor?
¿Els 33.000 metres quadrats d’usos
rendibles són per donar vida al carrer
o per obtenir beneficis davant la
situació econòmica del club?
El bescanvi de zones verdes resulta
ofensiu: voreres arbrades, talussos i
vial convertits en “zona verda”. Tots
sabem que el paper ho aguanta
tot, però una zona verda ha de
ser un espai accessible, arbrat,
de relació i amb dimensions
adients, no peces aïllades
sense identitat.
¿L’activitat esportiva
requereix realment 61.000
metres quadrats de sostre
per a usos (compatibles i
complementaris), com són
la restauració, comercial,
recreatiu, religiós,
administratiu, etc? ¿O bé
també es vol rendibilitzar
aquest sostre sense fer-ho
constar a l’estudi econòmic
de la modificació del PGM?
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Barça 2000, aquel día
empezó todo
M. Eugenia Ibáñez

Todo empezó el día que a José
Luis Núñez se le hizo pequeño
el Camp Nou y consideró infrautilizado el entorno de las instalaciones del Barça. Ese día, el
constructor creyó dar con la
fórmula magistral para vincular su particular concepto de
ciudad vinculado al ladrillo con
la mejora del patrimonio del
club que presidía desde 1978.
Su solución era fácil: Recalificación del suelo, 1.600 pisos,
14.800 metros cuadrados de
locales comerciales, 6.200 para
bares y restaurantes, 26 salas
de cine, tres museos, cuatro
pabellones temáticos -deporte,
cine, NBA…-, salas de convenciones, áreas de actividad lúdica y empresarial y agencia de
viajes. Todo ello para una zona
de 23 hectáreas de suelo urbano calificado en su mayor como
equipamiento deportivo.
Era el verano de 1999 y ese
boceto de parque temático
pasó a conocerse como Barça
2000. Fue el inicio de una historia, no de amor precisamente, que cumple ahora 18 años y

contra las molestias de tráfico
que generaba el aparcamiento
del complejo de Piscinas y Deportes -¡aquella batalla perdida!-, abierto apenas hacía dos
meses. Aquel 16 de septiembre
fue un viernes glorioso.
La plataforma cívica contra
el Barça 2000 la integraron entidades de la zona de influencia
del faraónico plan de Núñez,
habitada por 180.000 habitantes de les Corts y l’Hospitalet.
Una treintena de arquitectos
firmaron uno de los manifiestos más claros y rotundos que
los profesionales del urbanismo
han lanzado contra un proyecto urbanístico, con argumentos
técnicos y morales contra el
plan especial aprobado inicialmente por el Ayuntamiento. La
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Una treintena de
arquitectos firmaron
uno de los manifiestos
más rotundos que se
han lanzado contra un
proyecto urbanístico

no devaluar las propuestas del
club ni rechazar del todo la crítica ciudadana. Esta supuesta
equidistancia se mantuvo hasta
que la oposición vecinal superó
los límites de les Corts y tuvo
eco en colegios profesionales,
editoriales de la prensa y artículos de firmas ilustres, como
el que Ernest Lluch publicó en
marzo del 2000, ocho meses
antes de su asesinato. Con el
suflé del plan bajo mínimos, en
julio de ese año, Joan Gaspart
sustituyó a Núñez en la presidencia, pero para entonces el
club ya no consideraba “prio-

l

El alcalde Clos
convirtió el Barça
2000 en el Portal
del Coneixement, un
pararrayos para frenar
el rechazo vecinal
ritario” el proyecto de Núñez
y el ayuntamiento dejaba en
suspenso la ejecución del mismo. La contrapartida municipal
fue rápida. En diciembre del
2001, sin información previa a
los vecinos, Joan Clos presentó
el proyecto del Portal del Coneixement, un pretendido plan
director de les Corts, especie
de pararrayos para frenar el
rechazo vecinal. El barrio mantuvo su postura pero las exigencias del club se diluyeron y la
fuerza municipal se centró el
Fòrum del 2004, aquel remedo
de los Juegos del 92 que nunca
entusiasmó a los barceloneses.

El Portal del Coneixement

en la que han intervenido cuatro alcaldes, cinco presidentes del Barça y un presidente
en funciones. El escenario ha
sido siempre el mismo, el distrito de les Corts, y tampoco
han variado los protagonistas,
vecinos, asociaciones y profesionales del urbanismo que
han mantenido con tenacidad
su oposición a operaciones especulativas que no tienen en
cuenta los intereses generales
de Barcelona.
La incontinencia de Núñez

sr. plástiko

El verano de 1999 fue en les
Corts el verano de pancartas
en balcones y ventanas. Todas
contra el Barça 2000. El 16 de
septiembre se celebró la primera de las grandes manifestaciones, más de mil personas
que desfilaron por la Travessera
de les Corts para acabar ante
el Camp Nou. El mismo día,
vecinos de Sant Martí salieron
a la calle para reclamar la cobertura de la Gran Via, los de
Poble Sec para evitar el cierre
del parque de bomberos de
la calle Lleida y los de Sarrià

incontinencia verbal de José
Luis Núñez no ayudó precisamente a calmar la polémica.
El presidente del Barça, con
su habitual habilidad política,
clamó con dureza contra un

líder vecinal, al que tildó casi
de proxeneta por ofrecer más
apoyo a las prostitutas de les
Corts que a la nueva estética
que el plan ofrecía al barrio. En
otro momento estelar de aquel
verano del 99, Núñez, molesto
con la política informativa de
TV3, equiparó la relevancia de
la presidencia del Barça con la
de la Generalitat.
Y a todo esto, ¿qué decía
Joan Clos? El alcalde de Barcelona mantenía su habitual
distanciamiento de los problemas, pendiente del nivel
de la crítica de entidades y
vecinos, con los que nunca se
reunió. Clos, Xavier Casas,
responsable de Urbanismo, y
Ricard Fayos, director de Planeamiento, jugaron a nadar
y guardar la ropa, intentando

El Portal del Coneixement languideció en los despachos municipales, les
Corts siguió recordando que era un erial en cuestión de equipamientos
públicos y el FC Barcelona, ya con Joan Laporta en la presidencia,
insistió en su deseo de cambiar la imagen del estadio. En septiembre
del 2007 el club presentó a bombo y platillo el proyecto del arquitecto
Norman Foster que convertía el exterior del Camp Nou en un multicolor
envoltorio de baldosas, a modo de velado homenaje a Antoni Gaudí.
El nuevo estadio tenía un presupuesto próximo a los 300 millones de
euros. Frente a las aspiraciones del Barça, el Ayuntamiento, con Jordi
Hereu en la alcaldía, aplicó la máxima ya utilizada en otras ocasiones
en la historia del urbanismo barcelonés: Dígame usted cuánto dinero
necesita y le recalificaré lo que sea necesario.
Y lo que el Barça pedía era la recalificación del Miniestadi
para construir 1.624 pisos y locales comerciales y hoteles
en una zona habitada por 40.000 personas, 25.000 de
Barcelona y 15.000 de l’Hospitalet. En mayo del 2010
el pleno aprobó la modificación provisional del Plan
General Metropolitano con los votos favorables del
PSC, CiU y ERC, los negativos de ICV y PP y el
numantino rechazo de los vecinos de les Corts.
Por aquellas fechas ya se sabía que Laporta
dejaba el club para iniciar su carrera política
y que el nuevo presidente sería Sandro
Rosell. También era notorio que la crisis
económica había calado hondo y que
iba a ser difícil encontrar compradores
para las 1.624 viviendas del Miniestadi.
En consecuencia, quedó en suspenso
el enésimo plan del FC Barcelona, ese
vecino incómodo de les Corts.
Josep M. Bartomeu sustituyó a Rosell
en la presidencia del club; Xavier Trias a
Hereu en la alcaldía, y Ada Colau a Trias. Y
vuelta a empezar. Ahora toca Espai Barça.
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La Model prepara
la metamorfosi en
el context del 155
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Ciments Molins
s’endú la seu
a Madrid

La sentència del cas Palau, amb la condemna a Convergència
Democràtica, és la faula d’un engany monumental

No era l’ou,
era la gallina
jordi panyella
periodista i autor del llibre
‘Fèlix Millet, el gran impostor’

Vés per on, la sentència del
cas de l’espoli del Palau de la
Música ha permès resoldre per
sempre més un dels grans misteris de la humanitat sobre el
qual s’ha debatut llargament:
què va ser primer: ¿l’ou -objecte cobejat del desig perquè és
font d’aliment i d’energia, i qui
va ben peixat és més fort i, al
cap i a la fi, més poderós-; o
l’animal necessari per produir
aquesta font de proteïna indispensable, és a dir, la gallina?
Que el Palau de la Música
no és un corral tothom ho sap,
encara que algú s’hi hagi cagat
durant anys a dintre, però també és cert que fins ara s’havia
imposat el convenciment que el
cas de l’espoli protagonitzat per
Fèlix Millet i Jordi Montull era
una simple qüestió d’ous, d’omplir la panera d’ous, s’entén
d’ous d’or, d’anar sobrealimentat i criar panxa. Però amb la
resolució dictada per l’Audiència de Barcelona, ara ha quedat
clar que la qüestió fonamental
era ser l’amo de la gallina, la
que controla el galliner i fa anar
orella dret el gall. Es tractava
de dominar l’animal per poder
decidir quants ous pon cada dia
i, sobretot, qui se’ls menja.

Del cas Millet al cas CDC
De la lectura de la sentència no
en pot sorgir altra conclusió que
el cas de l’espoli del Palau ha
passat de ser, definitivament, el
cas Millet al cas de Convergència Democràtica de Catalunya.
L’antiga, que no del tot extingida CDC, va idear un mecanisme a partir del qual va
convertir la primera institució
cultural del país, símbol i emblema de catalanitat, en una
precisa i preciosa màquina que
ha servit per alimentar durant
anys les seves finances i pagar,
sobretot, les costoses campanyes electorals. Almenys durant una dècada, entre 1999
i 2009, i encara des de molt
abans, tal i com permet afirmar la lectura detallada de la

ferran nadeu

Fins ara s’havia imposat el convenciment que l’espoli era una simple qüestió d’ous

sentència on es parla d’obres
de 1986, Convergència va tenir
sota el seu absolut control una
maquinària, o gallina, que li va
proporcionar una entrada extra
i il·legal de diners procedents
de la constructora Ferrovial.
Un dels interrogants que
amb més freqüència s’han
plantejat des que al juliol de
l’any 2009 els Mossos d’Esquadra van entrar a les oficines del
Palau, consisteix en preguntar-se com és possible que Fèlix
Millet i Jordi Montull s’haguessin emportat diners a carretades sense que ningú se n’hagués adonat. Els òrgans de govern
de la institució reunien el bo i
millor de la societat del país,
gent distingida amb professions
honorables i ningú havia estat
capaç de descobrir i denunciar
el gran frau. Avui, després de la
sentència que declara uns fets
provats, la resposta a aquesta pregunta és clara: El partit
que tenia la responsabilitat de
govern a Catalunya i per tant

obligació de control va mirar
deliberadament cap a un altre costat. També toca dir aquí
que el partit o partits que van
succeir Convergència a la Generalitat van ser incapaços de
veure que el Palau no era una
fantàstica sala de concerts sinó

l

Amb la sentència
del Palau ha quedat
clar que la qüestió
fonamental era qui
controlava el galliner
una gran gallina al servei del finançament il·legal d’un partit.
A favor de la miopia dels
gestors del Tripartit cal dir que
el sistema organitzat al Palau
amb la complicitat de Millet,
Ferrovial i CDC era una estructura quasi perfecta que permetia amagar el trànsit de diners
d’un costat cap a un altre. En
el lliure i alegre cloquejar de

la gallina dels ous d’or també
cal dir que hi ha tingut molt a
veure el fet que aquells sistemes de control establerts no
han funcionat correctament.
Si la porta d’un galliner està
oberta, tanca-la si no vols que
s’escapin els animals i de tant
en tant ves-hi i dóna-hi un cop
d’ull, no fos cas que hi hagi
passat una guilla. Això que
sembla tan obvi, al Palau no
passava. El tribunal de comptes avui sí que audita a fons
les campanyes electorals dels
partits, però durant molts anys
no era així la cosa. De la mateixa manera que els auditors
de comptes i empreses que es
venen com els grans avaladors
de la gestió empresarial neta
van quedar retratats. De què
serveix auditar una entitat si
l’auditoria no descobreix el
frau i la il·legalitat que s’hi comet? Quina broma de mal gust
o negoci d’impostors és aquest?
Convé no esverar-se i mantenir la calma i agafar-se les

coses com són i, sobretot,
aprendre la lliçó. D’ara en
endavant cal desconfiar dels
partits que facin grans campanyes electorals finançades de
manera poc clara, cal perfeccionar mecanismes de control
ja existents i dotar-los de prou
recursos públics i independència d’actuació perquè siguin
efectius, i sobretot cal ser
honest i reconèixer els errors
i les il·legalitats comeses. No
té sentit que Artur Mas continuï negant l’evidència encara avui, encara després de
la sentència. Cal ser honest i
exigir a Convergència un reconeixement de culpa i totes les
explicacions. Perquè Daniel
Osàcar, condemnat a la sentència, era només un simple
granger, un a qui van fer cuidar la gallina quan aquesta ja
feia anys que ponia ous. Arribats a aquest punt, ara el que
es planteja és molt més que
una pregunta filosòfica: Qui va
ser el pare de la gallina?
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El carril bici s’implanta
sense participació veïnal
Les entitats critiquen que els nous
traçats han passat “del paper
al carrer” sense tenir en compte
ni els barris ni els usuaris
David García Mateu
Els carrils bici “els estan implementant per decret”. Amb aquesta
contundència el vocal de la Favb,
Josep Lluís Sabaté, denuncia les
formes amb què la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, està desenvolupant la nova xarxa de carrils
exclusius per a ciclistes. Tal i com
critica, el projecte actual planteja
“greus problemes” que “si s’haguessin parlat, s’haurien solucionat
abans”. “Els van instal·lar sense
avisar ni les associacions de veïns ni
ningú dels barris”, afegeix.
Sí, primer van implantar, després van preguntar. De fet, la dinàmica no només ha aixecat polseguera al teixit associatiu, sinó
també als ciutadans que han vist
com els responsables polítics i tècnics els oferien les explicacions un
cop s’havia o s’estava efectuant
l’obra als seus carrers. Trobades en
les quals la majoria de veïns i veïnes carregaven contra l’eliminació
de places d’aparcament, però on
també els usuaris de les bicicletes
exposaven els defectes d’origen de
determinats carrils. “És el que passa quan els tècnics treballen sobre
el paper, que les coses in situ no
s’aprecien”, afegeix Sabaté.

Model a revisar?
Si bé l’eix vertebral de la nova xarxa s’ha decidit als despatxos de la
casa gran, a algunes entitats ja els
agrada com s’està duent a terme.
“Nosaltres som del parer que com
més, millor”, explica el membre de
la cooperativa Biciclot, Pere Serrasolses. Un punt de vista, però, que
no és compartit per altres usuaris
de la infraestructura. Tal com assenyala Albert García d’Amics de la
Bici, “hauria sigut molt més interessant que es fessin unes grans corones que unissin la ciutat”. Quines
serien aquestes? “La ronda de Dalt,
la del Mig i la de Sant Antoni”. Els
carrers pacificats, les zones 30 i
algun nou carril “ja haurien fet la
resta”, considera. A parer de Gar-

cía, “a Barcelona seguim tirant línies en comptes de fer com van fer
a Sevilla, on els carrils bici et porten per tota la ciutat”, compara.
De fet, Serrasolses també reclama
un model similar, ja que “encara
no tenim vies ràpides que ens permetin creuar la ciutat de punta a
punta”.
Si bé ja hi ha alguns vials projectats en aquest sentit, Sabaté
espera que no se’n dispari el pressupost com ja ha succeït en alguns
casos. “El que s’ha implementat
per la banda mar de Gran Via des
de plaça d’Espanya fins a Universitat ha costat 800.000 euros”,
denuncia el vocal de la Favb. Una
xifra a la qual posteriorment se
li han de sumar les rectificacions
per “no consultar abans els veïns”, afegeix. Tot plegat, inversions que “no són de mercat” i que
després no acaben de funcionar,
com ve a ser Sardenya, valora. Si
bé assegura que en aquest vial la
circulació és molt més baixa de la
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La dinàmica no només
ha incomodat al sector
pro cotxe, sinó també
al moviment veïnal i a
molts usuaris de la bici
desitjada, des de la Favb també
qüestionen com s’han dut a terme
altres ítems, com ara la ubicació
dels contenidors, que obliga els
veïns a envair el carril bici per
llençar les escombraries.
A més, la ubicació de determinats carrils també ha agreujat els
problemes circulatoris d’alguns
barris, com ara el desplegat a
l’avinguda Rio de Janeiro, que ha
desviat el trànsit cap al nucli urbà
de la Prosperitat, denuncia Sabaté. Una queixa a la que, a més,
afegeix l’eliminació de places de
zona verda en massa al Fort Pienc.
Ara bé, en aquest cas no tot són

L’Ajuntament s’ha proposat fer arribar la bici a tots els racons de Barcelona
crítiques, ja que el canvi d’ús urbà
sí satisfà Biciclot. Si bé observen
com a “lògic que els veïns es queixin que en algunes zones no hi ha
capacitat d’aparcament”, Serrasolses comenta que “la gent que
té cotxe, abans de tenir-lo, s’ha
de preocupar per deixar-lo en algun lloc, ja que l’espai públic no
és per aparcar-lo”.

Barcelona (també) fa pujada
Dur la bicicleta a tots els racons
de la ciutat tampoc és un objectiu
senzill. Si bé en l’imaginari col·
lectiu l’entramat de carrils bici se
situa pels carrers planers, cal tenir
en compte que bona part de la població viu en zones més enlairades,
situades principalment a la falda
de Collserola. Nuclis urbans on baixar direcció mar resulta d’allò més
còmode, però que per tornar pot
suposar gairebé el mateix esforç
que fer un port de muntanya del
Tour. I quin ítem compartit tenen
aquests barris? El baix nivell econòmic dels seus veïnats, assenyalen des de la Favb. “La Barcelona
en pujada és la Barcelona pobra; la
solució és que el Bicing passi a ser
elèctric”, opina Sabaté.
Una opció que no convenç Albert García, qui considera que

“posar més bicicletes elèctriques
no garanteix res”. “Posar-les de
manera que només es puguin deixar a la zona alta pot estar bé,
però poder-la agafar per anar de la
Barceloneta a la plaça d’Espanya
només farà encarir un sistema que
ja és insostenible”, afegeix.
En aquest sentit, Serrasolses
és dels qui creu que “com la
bici privada no hi ha res”, tot i
que de seguida detecta quin és
l’ítem que genera més desencís
a l’hora d’aparcar-la al carrer:

ignasi r. renom

“Els robatoris són el problema
número u i aquest factor mai no
es té en compte com una de les
principals reticències a fer servir la bici a la ciutat”, exposa.
Un problema “indiscriminat” al
que creu que se li podria posar
fre si s’apliqués una campanya
de prevenció i una documentació
pròpia de la bicicleta. Qüestió
que, opina, “no s’ha solucionat
encara i des del consistori han
deixat de banda, perquè només
estan pel Bicing”.

El semàfor que (gairebé) ningú sap com funciona
Anar en bici a una velocitat d’usuari per
Barcelona suposa passar prop d’un de cada
tres minuts aturat davant un semàfor. Tot
plegat, perquè l’onada verda que permet
als cotxes avançar d’una tacada diverses
illes, castiga tots aquells que no són Miguel
Induráin. Per aquest motiu, des d’Amics de
la Bici l’Albert García reclama que Barcelona
reculli la normativa que va impulsar París, on
el semàfor vermell els ciclistes l’interpreten
com un de groc. “La bicicleta no és un cotxe
ni una moto, sinó que està més propera al
vianant, el qual també passa els semàfors

habitualment en vermell”, justifica. A
Barcelona s’ha instaurat una mena de “potipoti”, considera García. En algunes cruïlles
l’Ajuntament ha instal·lat un petit semàfor
amb el logo de la bicicleta en groc. Indicació
que, tal com sosté el vocal de la Favb, Josep
Lluís Sabaté, “està organitzada d’una manera
que ni els ciclistes mateixos saben com va”. Si
bé a molts els hi sembla que permet continuar
endavant, tot i estar vermell per als cotxes,
s’equivoquen. “Aquest groc és només per girar
pel carrer perpendicular”, detalla el membre
de Biciclot, Pere Serrasolses.
Vianants, bici i mobiliari urbà compartint la vorera

ignasi r. renom
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En 5
paraules

Pati de la Model el passat mes de juliol, durant una jornada de portes obertes

josep lluís sabaté

La Model prepara
la metamorfosi
La Generalitat ha
entregat les claus de
la presó a l’Ajuntament
aquest Nadal, sense
cerimònia de traspàs
a causa de l’aplicació
de l’article 155. Tot
2018 es destinarà al
procés participatiu i a
l’adequació d’algunes
sales per a activitats
Meritxell m. Pauné
La presó Model ja és propietat de
l’Ajuntament de Barcelona. Uns
dies abans d’acabar 2017 la Conselleria de Justícia va fer efectiu
el traspàs, com establia el conveni firmat ara fa un any. Però no es
va poder celebrar la fita històrica
amb cap cerimònia, comiat, benvinguda ni festa ciutadana, com
havien previst les dues administracions, per la intervenció estatal
de la Generalitat de Catalunya en
virtut de l’article 155. Així, l’antic
penal ha passat pàgina amb total
discreció i obre ara una nova etapa
de transformació que durarà pel
capbaix mitja dècada.
Aquest 2018 serà l’any del procés participatiu: una negociació entre consistori, veïns i entitats per
tancar la llista definitiva d’equipaments que acollirà la nova Model,
els elements originals que conservarà i el calendari d’execució. Durant
2019 caldrà redactar els projectes
tècnics i les obres començarien, si
res no falla, el 2020. Per fer més
portable l’espera, el segon trimestre d’enguany s’adequaran algunes
estances perquè puguin acollir activitats puntuals a partir de la tardor.

L’únic equipament operatiu aquest
mandat és l’escola Eixample 1, que
el passat setembre va iniciar el seu
primer curs en barracons amb una
cinquantena de pàrvuls d’entre dos
i tres anys.

Actualitzar el pacte de 2009
El procés participatiu no parteix
de zero, sinó que pren com a base
el Pla Director del desembre 2009
que el moviment veïnal i les associacions de memòria històrica havien
pactat amb l’aleshores alcalde Jordi Hereu. L’acord no va caure pas
del cel sinó que va arribar després
d’anys de forta mobilització ciutadana, inclosos talls regulars del
carrer Entença. La gran demora del
traspàs i la coincidència amb la crisi econòmica, no obstant, han fet
necessari revisar prioritats i tornar
a validar els usos futurs.
Les entitats de la Comissió de
Seguiment de la Model, la Comissió
de Seguiment del Consell de Barri
i la plataforma Fem nostra la Model integren el grup impulsor del
procés participatiu, que dirigeix la
cooperativa d’arquitectes LaCol.
Serà el primer debat ciutadà que
aplica el nou reglament municipal
de Participació i aprofitarà el portal Decidim.barcelona creat a principis de mandat per al fallit PAM.
Un cop el grup impulsor tanqui les
preguntes clau i els punts a consultar, el procés s’obrirà a la ciutadania cap a la primavera d’enguany.
El Pla Director de 2009 proposava conservar el panòptic central
i cinc dels sis braços i suprimir tots
els murs perimetrals i edificis moderns. El conjunt està catalogat
des de l’any 2000 com a patrimoni
arquitectònic amb nivell C (Bé d’Interès Urbanístic), que restringeix els
enderrocs i és competència absoluta de l’Ajuntament. Al conjunt de la
parcel·la, que suma més de 27.000
m2, s’hi preveia encabir una escola i

una guarderia, una residència i centre de dia per a gent gran, un casal
de joves, una residència d’estudiants, un poliesportiu, un aparcament soterrat i un espai memorial.
Entre els canvis que es podrien
introduir al document, el consistori ja ha deixat clar que vol destinar els terrenys d’ús terciari amb
façana al carrer Nicaragua a la
construcció de 150 pisos de lloguer
assequible. A més ha anunciat que
almenys 14.000 m2 -l’equivalent a
més d’una illa de l’Eixample- seran
espai verd, tal com preveu el Pla
General Metropolità, un volum que
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Aquest any es tancarà
la llista definitiva
d’equipaments, els
elements originals a
conservar i el calendari
no quedava garantit al Pla Director
de 2009. I s’ha compromès a conservar i restaurar la Capella gitana
pintada per Helios Gómez, com demanaven les entitats.
Una altra reivindicació que es
farà realitat és la creació d’un centre d’interpretació i documentació
sobre història del penal i la repressió. Oferirà un programa estable
d’activitats -cursos, seminaris, etci exposicions rotatòries. Finalment
s’anomenarà La Model Espai Memorial, tal i com reclamaven el passat
juny una dotzena d’entitats memorialístiques, que a través del manifest
‘Pel nom de tots i totes’ rebutjaven
que el centre o el conjunt del recinte porti el nom de cap pres concret.

Primers usos ciutadans
Com que la metamorfosi final va
per llarg i els usos provisionals
han tingut molt bona acceptació

ciutadana en l’última dècada -i
al maig de 2019 hi ha eleccions,
també sigui dit de pas-, l’Ajuntament ha anunciat que habilitarà
part de les plantes baixes perquè
els veïns es vagin fent seva la Model. En concret s’urbanitzarà la
cantonada de Rosselló amb Nicaragua, on fins ara hi havia una entrada per a camions i proveïdors,
que a l’estiu podria convertir-se
en una placeta temporal com la
que hi ha hagut durant un sol any
al xamfrà que ara ocupa la nova
escola. També obriran al públic
el segon trimestre els baixos del
pati d’entrada del carrer Entença
i a la tardor ho farien tres espais
de l’edifici annex, on hi havia els
tallers de reinserció laboral.
A més, es podran seguir visitant
els mateixos espais que incloïa l’exposició organitzada aquesta tardor
per la Conselleria: el passadís d’accés, el panòptic, tres galeries i el
pati posterior. La mostra ha tingut
tant d’èxit que en poques setmanes es van esgotar les inscripcions i
els últims mesos fins i tot admetia
visitants espontanis sense reserva
només ensenyant el DNI a la porta.
La nova proposta expositiva encara
no s’ha concretat però oferirà tres
modalitats de visita: per lliure,
guiades i temàtiques.

La piqueta, el proper mandat
Segons la mesura de govern aprovada al novembre, per al proper
mandat quedarien la urbanització
provisional del xamfrà d’Entença
amb Provença -que servia d’aparcament de vehicles policials-, de
la resta de l’edifici de tallers i del
pati de l’antiga escola de la presó.
I, és clar, la construcció dels primers equipaments. Fins a les eleccions municipals del maig de 2019,
els usos provisionals i la gestió de
la Model suposaran una inversió de
4’4 milions d’euros.

La Sagrera, ara sí?
Les obres de l’estació de la
Sagrera-Sant Andreu porten
massa anys aturades per obra
i gràcia de la crisi. Durant
aquest temps el veïnat, poc
informat (per no dir marginat),
ha patit “danys col·laterals”,
com la brutícia o els problemes
de mobilitat. Madrid va
decidir de manera unilateral
aturar les obres, i Madrid
n’acaba d’anunciar la represa.
Informen que hi haurà una
neteja a fons i es construirà
la llosa inferior sobre la qual
han de situar-se les vies dels
corredors ferroviaris. A part,
l’estructura també aguantarà
els fonaments dels futurs edificis
d’oficines i comerços. Aquest
últim aspecte ha provocat
fortes discrepàncies entre el
veïnat i les administracions
(també entre elles mateixes).
Ara, veïns, professionals i
Ajuntament esperen que la cosa
vagi de debò i es compleixin
d’una vegada els terminis. La
paciència no és infinita.
L’energia, pels núvols
Amb el nou any el preu
de l’energia ha pujat una
barbaritat. L’electricitat un 4,6%
i el gas un 6%. Els monopolis
imposen les polítiques tarifàries
a les administracions. Els
pensionistes són ara per ara un
paraigües econòmic per a moltes
famílies que no tenen ingressos
o no arriben a final de mes. Les
pensions han pujat només un
0,25%. Facin números.
Monopoly municipal
L’Ajuntament ha actualitzat
l’inventari de les propietats
immobiliàries municipals.
L’informe, de 70 pàgines
d’extensió, ens permet saber
que els edificis i locals de
propietat municipal sumen
6.249 i els solars, 4.349.
Trenta propietats es troben
fora del municipi. Una
vegada que el treball estigui
revisat, l’Ajuntament haurà
de replantejar la política
patrimonial i analitzar per què
hi ha edificis sense ús mentre
que el preu dels lloguers de
propietat privada es dispara a
l’estratosfera.
‘Stop’ pujades!
El passat dimecres 3 de gener
la plataforma “Stop Pujades”
va convocar una acció de
protesta contra l’augment de
les tarifes dels transport públic
que han aprovat l’Ajuntament,
la Generalitat i TMB. La T-10,
el títol més utilitzat pels
treballadors i els joves, s’ha
encarit fins als 10,20 euros. Els
usuaris no poden assumir el pes
de l’endeutament del sistema
públic del transport.
Adéu a l’hotel del Palau
L’Ajuntament ha desterrat
definitivament el pla urbanístic
que permetia la construcció
d’un hotel a l’edifici del costat
del Palau de la Música, que
ara torna a estar qualificat
com a equipament escolar. Un
gran triomf de les associacions
veïnals de Ciutat Vella,
que sempre van denunciar
la martingala urbanística
promoguda pel delinqüent Fèlix
Millet. L’enhorabona per la
persistència en la lluita.
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Barcelona Regional, un
llegat urbanístic enverinat
Barcelona Regional és una agència pública
d’urbanisme i infraestructures, responsable,
entre d’altres, de l’execució de projectes com
el 22@ o la transformació del territori del
Fòrum 2004, ara sota sospita arran la detecció
de presumptes irregularitats en la seva gestió
durant els anys del mandat de CIU
Laura Aznar
Barcelona Regional (BR) va ser creada el 1993 aprofitant el know how
acumulat amb la transformació
urbanística de la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Es
va constituir com un mitjà tècnic
propi de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana. El seu
capital social és d’1.532.580 euros
i està liderada per l’Ajuntament,
però l’equip d’accionistes de BR
comprèn també vuit societats més
que són, per ordre del capital que
hi aporten, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, l’empresa Regesa, el
Consorci de la Zona Franca, el Port
de Barcelona, Aena, Adif, Mercabarna i TMB.
Fonts de l’agència expliquen
que aquest projecte responia a la
voluntat de l’alcalde Maragall de
“convertir el capital tècnic acumulat durant els anys de la transformació olímpica per seguir executant projectes”. Va ser en aquell
moment que l’alcalde va encarregar la definició de l’empresa a l’ar-
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L’agència mastodòntica,
ideada als anys 90
pel totpoderós Antoni
Acebillo, és valorada
amb clarobscurs
quitecte Josep Acebillo, que havia
estat el responsable de planificar
els canvis urbanístics de la Barcelona olímpica.
BR havia estat una agència de
gran prestigi. “Ha estat una oficina
important per reconduir, acompanyar o definir projectes grans i, en
general, crec que la seva actuació
sobre Barcelona i l’àrea metropolitana ha estat positiva”, considera
el professor d’urbanisme Ferran
Segarra. Malgrat que en els seus
25 anys d’existència ha executat
projectes de gran envergadura, en
els darrers temps ha aparegut a
l’esfera mediàtica arran d’una auditoria que rebel·lava que, sota la
presidència d’Antoni Vives, tinent
d’alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de CiU, l’agència havia dut
a terme projectes “antieconòmics i
ruïnosos a l’estranger”.

Sous sense activitat a l’empresa
Segons expliquen fonts de la pròpia agència, tot va començar amb
una denúncia anònima que el 2015
va arribar a la Fiscalia Provincial
i que es referia al fet que l’anterior director general de BR, l’arquitecte Willy Müller, designat per
Vives, havia adjudicat de manera
presumptament irregular dos con-

tractes a un ex-soci seu per valor
de 22.500 euros. Arran d’aquesta
denuncia la Fiscalia va iniciar una
investigació i com a conseqüència,
l’actual Ajuntament va precipitar
el canvi de la cúpula de BR.
El nou govern municipal va
prendre possessió de l’agència, va
cessar Willy Müller i també va iniciar un expedient informatiu amb
la voluntat de conèixer de primera mà la gestió que s’havia fet
d’aquesta empresa durant els quatre anys de mandat convergent. A
partir d’aquí es van detectar altres
irregularitats en tres àmbits: el sobrecost de l’exposició sobre el port
i la façana litoral de la ciutat feta
l’any 2015; desajustos en els treballs internacionals de l’agència,
i la contractació de dues persones
de l’òrbita convergent que mai van
tenir activitat real dins l’empresa.
Es tracta d’Antoni Miguel Cerveró,
conegut com a Leslie, excantant
de Los Sirex i exregidor convergent a l’Ajuntament de Barcelona;
i Jesús Arévalo, exalcalde de CiU
de Cervelló.

arxiu ajuntament de barcelona

Inauguració de l’exposició Ciutat Port, la Barcelona productiva (a la foto, Xavier Trias, Willy Müller
i Antoni Vives, entre d’altres), organitzada per BR amb un sobrecost del 50% que investiga la fiscalia

Projectes ruïnosos
Després de detectar aquestes irregularitats, el propi consell d’administració de BR va encarregar
llavors una auditoria per tal d’esbrinar quina havia estat l’activitat
de l’agència en el període 20112015 i les despeses associades. Les
principals conclusions del document van ser que, durant el mandat Trias, BR havia fet “projectes
ruïnosos” a l’estranger sense que
l’administració ni els òrgans de
govern de l’agència en tinguessin
constància. En total, hauria gastat
dos milions d’euros en l’execució
d’aquestes activitats internacio-

A dalt, Antoni Vives i Willy
Müller, president i director
general de Barcelona Regional en
l’època de Trias. A baix, Antoni
Miguel Cerveró (Leslie)
i Jesús Arévalo, contractats per
l’empresa però que se sospita
que mai no hi van treballar

nals a través de l’agrupació d’interès econòmic BSUS, creada per
Barcelona Regional juntament
amb el Consorci de la Zona Franca, el Port de Barcelona i la Fundació Abertis.
La consideració dels projectes
executats a l’estranger com a “ruïnosos” i “antieconòmics” es deu al
fet que el seu cobrament, tal com
recollia el diari El Periódico, no
va servir “per cobrir les despeses
en personal i viatges, que es van
elevar a més de 500.000 euros”.
Sabent que tancaria l’any amb
pèrdues, el 2012 Willy Müller va
demanar a l’Ajuntament de Barcelona una subvenció per valor
d’1,3 milions d’euros. En principi,
aquests diners havien d’estar destinats a les activitats realitzades
en l’àmbit urbanístic de la capital catalana, i així va ser en part,
però l’auditoria revelava que hi
havia 598.000 euros no justificats.
Aquests diners són els que es van
fer servir per eixugar el deute derivat dels projectes internacionals
efectuats per BSUS. Ara, el govern
municipal ha reclamat a Barcelona

Llums i ombres sobre la petjada al territori
A banda que BR s’ha situat sota el focus
mediàtic per les qüestions que tenen a veure
amb la seva gestió, la petjada d’alguns dels
projectes que ha executat a Barcelona i l’àrea
metropolitana també han anat acompanyats
de polèmiques veïnals. Seria el cas, per
exemple, del Pla d’Infraestructures del
Poblenou en relació amb el 22@. Però entre
les seves principals actuacions, també hi
destaquen la transformació del territori del
Fòrum 2004, la recuperació medi ambiental
del riu Besòs o la proposta de transformació
de la Sagrera i la nova estació.
“Des del punt de vista veïnal, aquests
projectes tenen clars i obscurs”, considera
el professor d’urbanisme Ferran Segarra,
que moltes vegades s’expliquen pel fet que
“són projectes la definició dels quals dura
un parell d’anys i després, l’execució pot

durar-ne uns vint”, el que vol dir que en
aquest procés “poden canviar radicalment
els objectius, les possibilitats tècniques i
econòmiques i el tipus de residents”. El
màxim exponent d’això és “la contradicció
entre les necessitats del veïnat i el pla 22@”,
continua el professor, sobretot perquè els
darrers ajuntaments “van passar per alt tot
el que tenia a veure amb aspectes socials,
com per exemple l’habitatge”.
“El que ha passat amb la gestió de
Barcelona Regional en el període 2011-2015
ha estat un escàndol, però els actuals gestors
han posat totes les facilitats per esbrinar les
irregularitats que es van produir”, conclou
Segarra, “i crec que és significatiu que
aquestes irregularitats estiguin molt acotades
en un mandat molt específic, tenint en compte
que l’agència fa 25 anys que funciona”.

Regional que retorni aquesta quantitat a les arques públiques.
Segons considerava el diari El Periódico, sota la gestió de Willy Müller, BSUS “es va convertir en una estupenda pantalla de les activitats de
la cúpula”. I aquesta perspectiva coincideix amb la dels treballadors de
l’agència. “Durant el mandat Trias i
la presidència d’Antoni Vives, l’arquitecte Willy Müller va passar a ser
administrador únic de BSUS i també

l

El govern dels comuns
va fulminar Müller quan
es va sospitar que BR
potser havia esdevingut
un ‘xiringuito’
tenia tots els poders a Barcelona Regional”, comenten fonts internes, “i
va decidir que no pagaria les feines
que l’agència feia per a l’agrupació
d’interès econòmic... llavors, a partir d’aquell moment, BR no va facturar res”. Per aquesta raó, el passat
juliol el Consell d’administració de
Barcelona Regional va decidir presentar una denúncia al Tribunal de
Comptes reclamant també els diners
d’aquestes feines que havia fet però
que no va arribar a cobrar mai.
Les diverses irregularitats detectades en el període 2011-2015
han portat a la creació d’una comissió d’investigació a l’Ajuntament
per abordar totes les qüestions que
han estat subjecte d’investigació
per part de la Fiscalia Provincial.
En la primera trobada de la comissió aquest novembre, es van tornar
a posar sobre la taula el contingut
de l’expedient informatiu encarregat pel govern municipal, les conclusions de l’auditoria i l’estat de
totes les actuacions de l’agència.
En properes sessions, la comissió
preveu demanar la compareixença
d’Antoni Vives, Willy Müller i de les
dues persones contractades però
que mai van tenir activitat real en
l’empresa: Antoni Miguel Cerveró i
Jesús Arévalo.
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L’empresa de l’aluminosi
s’endú la seu a Madrid
Ciments Molins, el fabricant del material amb
què es van construir els famosos blocs del barri
del Turó de la Peira, és una companyia familiar
controlada per una nissaga ben arrelada a
la burgesia de Barcelona, però no ha dubtat
a traslladar la seu seguint la pressió de l’elit
empresarial contra el procés independentista
Eloi Latorre
El passat 20 d’octubre, Ciments
Molins, fabricant de materials
de construcció amb planta productora a Sant Vicenç dels Horts,
feia pública la decisió de fixar la
seu corporativa a Madrid, “per
salvaguardar els interessos del
grup” davant “la situació política que es viu a Catalunya i la
inseguretat que provoca”. El
grup cimenter actuava seguint
el senyal de les grans corporaci-

l

Denúncies veïnals
i un informe tècnic
alertaven del perill
que va acabar en
tragèdia l’any 1990
ons empresarials i financeres de
Catalunya que, durant els dies
posteriors al referèndum de l’1
d’octubre, anunciaven el trasllat
del seu domicili social a altres
punts de l’Estat, incentivats per
un decret aprovat cuita-corrents
pel Govern central que agilitzava la presa d’aquesta decisió. El
grup es va afanyar a aclarir que
la decisió era provisional, i que

aluminat de calci hidràulic, que
feia que l’assecatge fos fins a 28
vegades més ràpid que el del portland tradicional, però el temps va
acabar demostrant que, en condicions d’humitat i forta calor, es
tornava porós i perdia consistència.
A l’Estat espanyol, el ciment
aluminós va ser produït de forma
exclusiva pel grup Molins. De fet,
des de l’any 1948, el fabricant
de Sant Vicenç dels Horts tenia la
patent mundial exclusiva del producte, ja que Lafarge havia deixat
vèncer la seva quan una normativa
francesa en va restringir molt l’ús
a França. Amb tot a l’Estat, durant
els anys següents, es va continuar
utilitzant sense cap control legal,
en tota mena d’edificis i fins i tot algun estadi de futbol, com el Vicente
Calderón de Madrid, que va haver
de ser rehabilitat a fons als anys 90.

les seves filials industrials (Cementos Molins Industrial, Promsa
i Propamsa) no canviaven de seu.
Encara que durant els últims
anys -particularment a partir de
la crisi del sector immobiliari
de fa deu anys- ha centrat bona
part de les seves operacions en
el mercat de fora de la península, sobretot a l’Amèrica Llatina,
on ha adquirit diverses plantes
productores i ha arribat a facturar més del 60% del seu volum de
negoci, Molins és una companyia
fortament empeltada a l’elit de
la burgesia barcelonina i cabdal
en la història del poder econòmic
català al llarg del segle XX.
Fundada el 1928 i controlada
accionarialment fins avui per les
diverses branques de la família Molins, el hòlding cimenter també ha
escrit la lletra petita d’algun capítol vinculat a la història de Barcelona i les seves lluites veïnals.

Ferida taponada amb ciment

Un 11 de novembre fatídic
L’11 de novembre de l’any 1990,
l’esfondrament d’un edifici al número 33 del carrer del Cadí, al
barri del Turó de la Peira -que va
causar la mort d’una persona- posava en evidència que bona part
dels immobles d’aquella barriada,
sorgida com un bolet en els anys
de l’urbanisme descontrolat i el

Cartell sobre l’aluminosi que va editar i distribuir la Favb l’any 1991,
amb una fotografia de l’edifici afectat del Turó de la Peira
barraquisme vertical tardofranquista, s’estaven desfent com un
terròs de sucre per culpa de les
deficients tècniques constructives
i, particularment, per l’ús de bi-

gues pretensades fabricades amb
l’anomenat ciment aluminós.
Aquesta modalitat d’àrid, descobert als anys 20 pel gegant cimenter francès Lafarge, utilitzava

Els Molins, una nissaga que toca moltes tecles
Ciments Molins va ser fundada el
1928 per Joan Molins Parera i el seu
fill Joaquim Molins Figueras. El fill
gran d’aquest darrer, Casimiro Molins
Ribot, n’ha estat president del consell
d’administració durant quasi 72 anys, des
del 1945 fins a la seva mort el passat 2017.
De sempre, les diverses ramificacions de
la família han controlat la companyia,
que va reforçar l’estructura familiar el
2004, quan va adquirir el 40% de capital
que posseïa el grup francès Lafarge.
Actualment, set dels 12 integrants del
consell d’administració porten el cognom
Molins. Casimiro Molins va casar-se amb
Dolores, germana de Laureano LópezRodó, ministre de Franco entre els anys
1965 i 1974 i fundador d’Alianza Popular,
i així va emparentar la família amb la
jerarquia del règim franquista.
Però la branca familiar d’on han sortit
més personatges mediàtics és la dels
Molins i Amat, de la qual sobresurt el
polític de la nissaga, Joaquim Molins,
fundador en la transició del partit Centre
Català, impulsat per l’elit empresarial
barcelonina i més endavant integrat a la
Convergència Democràtica de Catalunya
de Jordi Pujol. Va ocupar diverses
conselleries als governs pujolistes i,

Part de la nissaga Molins: Casimiro,
president de la cimentera durant 72 anys;
Joaquim, polític convergent; Pau, advocat
de la infanta; i Laureano, cirurgià de VIP

el 1999, fou alcaldable convergent a
Barcelona, però va ser derrotat per Joan
Clos. Dos anys després abandonaria la
política. Joaquim Molins, que va morir
el juliol del passat 2017, va fer un darrer

servei al patriciat barceloní presidint el
patronat del Gran Teatre del Liceu.
El més petit dels seus deu germans és
l’advocat penalista Pau Molins, que va
acaparar força atenció mediàtica quan
fou contractar per Fèlix Millet com a
defensor quan va esclatar l’escàndol del
Palau de la Música, l’any 2009. Amb
Millet la relació es va trencar en pocs
mesos, però Molins col·lecciona una
important nòmina de clients VIP, entre
els quals destaca Cristina de Borbó, a
qui va defensar durant el procés del cas
Nóos, juntament amb el seu soci, Jesús
María Silva, i d’un altre exconvergent
il·lustre, Miquel Roca i Junyent.
Un altre membre de la família Molins
també ha tingut relacions privilegiades
amb la família reial, en aquest cas no
jurídiques sinó quirúrgiques. Es tracta
de Laureano Molins López-Rodó, cap de
cirurgia toràcica de l’Hospital Clínic, que
l’any 2009 va operar l’aleshores rei Joan
Carles d’un nòdul al pulmó.
Segons el rànquing que elabora
anualment el diari El Mundo, l’any
2016 les diverses branques dels Molins
acumulaven un patrimoni de 475
milions d’euros, el que els situava com la
cinquena fortuna de Catalunya.

Es calcula que durant els anys 50
i 60, unes 100.000 edificacions es
van aixecar a Catalunya sostingudes amb bigues de ciment aluminós. Només al Turó de la Peira van
servir per aixecar un total de 4.000
habitatges. Construït entre el 1953
i el 1961, aquest polígon habitacional va ser impulsat pel constructor Romà Sanahuja, i beneït per
l’Ajuntament de l’alcalde José
María Porcioles amb un pla parcial
que limitava el perímetre de l’antic parc que dóna nom al barri, en
el marc del que s’anomenava pla
per “desbarraquitzar” la ciutat.
El Turó de la Peira, en efecte, va
acollir famílies provinents de les
onades migratòries d’aquells anys
que s’havien instal·lat en diversos
poblats de barraques.
L’esfondrament del 1990 va ser
la crònica d’una mort anunciada,
perquè des de feia anys diverses
denúncies dels veïns assenyalaven
les esquerdes cada cop més preocupants en els blocs, i un informe del Col·legi d’Arquitectes del
1988 alertava del greu envelliment
prematur en ben bé un centenar

l

L’episodi judicial es va
arxivar el 1993, sense
que el jutge veiés la
possibilitat d’exigir
responsabilitats
d’immobles. Amb tot, l’accident
va causar un gran impacte social i
va mostrar la cara menys amable
d’una Barcelona que vivia en plena
disbauxa preolímpica.
La ferida es va anar taponant
amb temps i ciment. Es van construir 1.200 habitatges nous i es van
realitzar 2.800 rehabilitacions, en
un procés molt més llarg del que el
veïnat reclamava. Molt més curta
va ser la deriva judicial de l’episodi,
que es va arxivar el 1993, sense que
el jutge veiés la possibilitat d’exigir
responsabilitats ni a l’administració, ni a la constructora ni al fabricant del producte. Des de Ciments
Molins es va al·legar que en els sacs
del producte s’advertia de les condicions en què es podia usar i dels
riscos que podia comportar.
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En 5
paraules
Condemna a la Generalitat
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya obliga
la Generalitat a abonar a 31
municipis, entre els quals
Barcelona, les aportacions
que necessitaven per finançar
les escoles bressol, i que va
deixar de pagar l’any 2012
com a conseqüència de la
política de retallades. Els
ajuntaments havien presentat
els corresponents recursos, i ara
el jutge els ha donat la raó, i
obliga la Generalitat a restituir
els milions que amb molt
d’esforç han avançat els ens
locals per cobrir un important
servei públic.
L’aigua, més cara
L’euro que ha pujat el rebut de
l’aigua aquest 2018 no és una
dada que s’hagi d’analitzar de
manera aïllada, bàsicament
perquè entre els anys 2011 i
2016, aquesta factura ha pujat
un 39,97%. Barcelona és un
dels llocs on més s’ha encarit
el rebut en comparació amb
altres localitats espanyoles i
europees. A la nostra ciutat,
l’aigua, que és un bé bàsic,
també és un enorme negoci
per a Agbar. Una raó més per
donar suport a la campanya
que diverses entitats han posat
en marxa per aconseguir-ne la
remunicipalització.
Brossa en el punt de mira
La Fiscalia ha arxivat la
investigació a l’empresa FCC
Servicios Ciudadanos per la
sospita d’un presumpte delicte
d’estafa en la gestió de la brossa
i els residus a Barcelona. Encara
que no descarta que pugui haver
incompliments en el contracte,
no hi veu indicis d’enriquiment
il·lícit. Continua, però, una
investigació interna de la
mateixa empresa i el procés
administratiu que té en marxa
l’Ajuntament.
Adéu a El Ingenio
Carles Cols informava a finals
d’any a El Periódico que
aquest establiment que va
néixer el 1938 ha tancat portes
definitivament. El Ingenio,
botiga especialitzada en articles
de circ, màgia i disfresses va
embellir el carrer Rauric durant
179 anys. Va ser un dels primers
comerços que van confiar en la
revista que teniu a les mans per
anunciar la seva publicitat, que
va mantenir fins que els números
ja no li sortien. Els estem molt
agraïts: forma part també de la
història de Carrer. El capgròs
que ens mirava en passar per
la porta ha sigut expulsat del
barri. El comerç emblemàtic de
Barcelona, com el comerç de
proximitat, és una espècie en
vies d’extinció.
Terrasses per ‘resar’
El castigat barri dels voltants
del temple de la Sagrada Família
va veure un dia amb sorpresa
com les terrasses que inundaven
l’espai públic deixaven més
espai al vianant. L’Ajuntament
va fer una cosa tan senzilla com
ordenar les taules i cadires per
millorar la mobilitat de la zona.
Els restauradors, insaciables,
ho van denunciar. El jutjat ha
suspès cautelarment la mesura
fins que acabi el procés judicial i
les terrasses tornen a reinar.

Victòria obrera als
museus de Barcelona
80 dies després de
la vaga indefinida,
els treballadors dels
centres culturals
de Barcelona
subcontractats per
l’empresa Ciut’art
aconsegueixen la
major part de les
reivindicacions
Joan morte
“Tenim gana, han passat 18 dies
d’aquest mes... hem vingut aquí
empesos per la gana i per la set;
no tenim vestits, ni greix, ni peix,
ni llegums. Escriguin això al faraó,
nostre bon senyor i al visir, el nostre cap. Que ens donin la nostra
sustentació!”.
Aquesta reclamació data de
l’any 1153 aC i resumeix les demandes dels treballadors de les
tombes reials que vivien a DeiralMadinah. Reclamaven drets fonamentals al llavors faraó Ramsès III.
3.170 anys més tard la vaga encara
esdevé una eina necessària per reclamar allò que, per a la classe treballadora, és tan evident com imprescindible per a una vida digna.
No són esclaus de l’antic Egipte i qualsevol comparació laboral
amb l’actualitat seria, pel cap
baix, qualificada de grotesca, però
els treballadors i treballadores de
diferents instal·lacions culturals
de la ciutat que l’Ajuntament de
Barcelona havia subcontractat a
través de l’empresa Ciut’art es
van saber organitzar per reclamar
allò que consideraven bàsic per al
correcte desenvolupament professional de les seves competències.
Anem a pams.

Estalvi a canvi de precarietat
El consistori de la ciutat, com altres administracions, practica la
subcontractació, és a dir, l’externalització de la gestió d’un equipament. En certa manera, una
privatització del personal en un organisme públic per motius, en principi, d’estalvi econòmic. Aquestes
licitacions s’atorguen a través de
concursos públics en què diferents
empreses s’hi presenten per poder-ne aconseguir la gestió. L’ICUB
(Institut de Cultura de Barcelona)
és qui s’encarrega d’aquest procediment en el cas que ens ocupa.
L’abril del 2016 hi va haver
eleccions al comitè d’empresa de
Ciut’art (empresa que gestionava l’Arxiu Històric, el MACBA, el
CCCB, el Museu del Disseny, la Fabra i Coats, la Fundació Joan Miró,
el Museu de la Música, la Virreina
i el Reial Monestir de Pedralbes).
Fins aleshores, el comitè estava
format en la seva totalitat per la
secció sindical d’UGT, però les
eleccions les acabà guanyant el
Sindicat per la Unitat dels Treballadors (SUT), format per empleats i empleades -no com en el cas
d’UGT- dels diferents equipaments
on Ciut’art n’era la gestora.
Així doncs, el SUT va fer un llistat de reclamacions i demandes

Manifestació a la Rambla el 16 de juny. A sota, cartells reivindicatius a la Virreina

per tal de ser incorporades a la totalitat de la plantilla de l’empresa
Ciut’art: acabar amb les irregularitats en les vacances i els festius,
així com en els contractes: “Fins
a 12 contractes en un any, tenien
alguns dels companys”, afirma un
dels treballadors. També denunciaven aspectes generals com la
precarietat estructural del sector
cultural o de més concrets, com
poder tenir cadires on asseure’s als
museus mentre treballaven. Amb
tot plegat, durant l’estiu d’aquell
mateix any es van dur a terme 5
dies no consecutius de vaga, amb
els quals es va aconseguir el total
de la taula reivindicativa. És en
aquest procés on es va destapar
que vora un 90% dels contractes
revisats es van considerar “frau de
llei”. Tot i així, amb la consecució
de les demandes el conflicte no arribava al seu final.

Cap a la vaga indefinida
El gener del 2017 entrava en pròrroga el conveni de Ciut’art i se
n’havia de redactar un de nou.
El SUT apostava per pertànyer al
Conveni del Sector del Lleure de
la Generalitat de Catalunya, però
l’empresa no hi estava d’acord
(potser perquè a una part de la
plantilla els pagava 5,5€ l’hora
mentre que del consistori en rebia 15). D’aquesta manera, es
van forçar negociacions amb les
administracions com a mediado-

res. Va ser un procés lent perquè
les reunions es feien de manera
mensual i sense gaire predisposició al canvi. Tot i així, Ciut’art va
acabar accedint i es va aplicar el
conveni desitjat, però els fets no
acaben aquí.
Al llarg del 2017 s’havien de
renovar els concursos públics del
MACBA i de l’Arxiu Històric. Quina fou la sorpresa? Que en el cas
d’aquest últim no es contemplava

l

Un cop reconegut el
frau en els contractes,
es va lluitar pel nou
conveni i perquè cap
treballador quedés fora
la subrogació (és a dir, la contractació del personal ja existent en
la renovació del concurs), es va decidir prescindir d’una persona per
torn -matí i tarda- i s’atorgaren categories laborals de telefonistes i
venedors d’entrades (fet que estaria bé si a l’Arxiu Històric se’n venguessin, però no era el cas). Amb
el MACBA passà el mateix: es va
prescindir de part del personal i no
es va atribuir la categoria professional adequada. Tot i que finalment
s’acabà acceptant la subrogació
dels centres, el SUT va considerar
que hi havia motius suficients per

arxiu sut

començar una vaga general indefinida el 16 d’agost de 2017.
El departament de Treball de la
Generalitat va intervenir en el conflicte exercint de mediador, però a
les primeres reunions ni l’ICUB ni el
MACBA s’hi presentaren, fet que ho
alentí tot. No és fins al moment en
què l’adjudicació del MACBA va a
parar a mans d’una altra empresa
-Magma- quan es desencallaren les
negociacions. Aquesta companyia
va acceptar les demandes laborals
i es desconvocà la vaga durant una
setmana per comprovar que les
promeses es convertien en realitat. L’empresa va complir i l’1 de
novembre acabà la protesta del
MACBA, mentre que la de l’Arxiu
encara persistia. Ciut’art, però, no
va acabar acceptant les condicions
després que ho fes Magma, sinó que
ho va fer arran que a la Fundació
Miró es va iniciar una altra vaga
per motius semblants. El 2 de novembre es va signar l’acord entre
l’ICUB, Ciut’art i la Fundació Miró.
La celeritat en aquest cas té una
causa ben senzilla: la Fundació mou
més diners, i amb això no s’hi juga.

Fites assolides
80 dies després de vaga indefinida,
els empleats i empleades aconsegueixen fer realitat les seves reivindicacions: subrogació, categories professionals d’informadors
segons el Conveni del Lleure i acceptació de les taules reivindicatives. Sens dubte, una victòria obrera en ple segle XXI, tot i que hauria
de ser innecessària. Un model empresarial que posa per davant els
interessos econòmics abans que
els personals no hauria d’existir
enlloc, però encara menys amb la
complicitat de l’ICUB i de l’Ajuntament de Barcelona.
A Deiral-Madinah hi va continuar havent-hi vagues i, tot i que no
se sap com va acabar tot plegat,
es coneix que es va deixar de construir a la Vall dels Reis i el poble
va ser abandonat. Esperem doncs
que Barcelona no acabi abandonada en mans de qui concep la feina
com un mitjà d’explotació, sinó
que s’entregui amb cos i ànima a la
població que hi resideix. Mentrestant, tocarà seguir lluitant.
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“Per evitar els abusos s’han de poder
controlar els preus del lloguer”
Lourdes García

Portaveu del Sindicat de Llogaters
(com a grans propietaris
de pisos de lloguer) per fer
prevaldre l’interès general?

v. canet
Lourdes Garcia és portaveu del Sindicat de Llogaters, entitat que es
va presentar oficialment el passat
12 de maig a Barcelona. A l’octubre va tenir lloc la darrera assemblea per abordar la situació precària dels llogaters, que havien estat
els grans oblidats del moviment
de defensa del dret a l’habitatge.
“El lloguer ha estat de segona fila
a Espanya si el comparem amb la
compra de pisos”, diu la Lourdes,
i afegeix que la seua problemàtica
ha estat invisible socialment. El
2017 hi ha hagut 44.000 contractes vençuts de lloguer a Barcelona,
que van ser signats al 2014. “Això
ens va fer pensar que hi hauria
44.000 problemes per renovar-los:
pujades abusives de preus o canvis
de condicions, conversions en lloguer turístic sense llicència, etc”.
Per això, el Sindicat neix amb “voluntat de promoure canvis, i per
això necessitem molta gent darrere, tant d’afiliació com de col·
lectius que se sumin a les nostres
reivindicacions”.

La situació que viu
Barcelona, és igual en altres
capitals europees?

Hem estat els únics que
hem comprat de forma majoritària, la resta d’europeus lloguen molt més que
nosaltres i tenen molt més
habitatge públic. A Barcelona, dels 200.000 contractes
de lloguer només un 2% són
d’habitatge públic. A ciutats
com Berlín o París el parc
d’habitatge públic suposa
entre el 35 i el 40% de l’oferta. Això modera els preus i
fa que la ciutadania tingui
moltes més opcions a part
del “mercat”. A Berlín, tot
i que ara té una certa tendència a liberalitzar l’habitatge, durant molts anys
s’han vigilat molt les situacions d’especulació i s’han
regulat els preus. A més, a
Europa estan organitzats:
fa temps que hi ha sindicats
de llogaters per protegir els
seus drets, tal i com aquí ha
passat amb els sindicats de
treballadors. Hi ha altres
factors sobre els quals podem incidir, com la cultura
de la compra pròpia d’Espanya (que limita molt el
mercat del lloguer i fa que
els preus pugin). A banda,
en moltes capitals europees
hi ha molt més espai no urbanitzat on poder construir
habitatge social, cosa que
a Barcelona no passa. Una
opció interessant (i ràpida) aquí seria la compra o
expropiació d’habitatge ja
construït per fer habitatge
social. L’únic problema pot
ser el preu de compra.

L’administració a vegades
sembla que estigui a favor
d’aquests agents. Els llogaters estem del cantó que no
ens agrada estar, on hi ha
abusos. Per això volem canviar la LAU, per evitar situacions de vulnerabilitat. Per
què s’han de renovar els contractes cada tres anys? A qui
beneficia això? Als propietaris grans i als bancs. El propietari petit que va comprar
el pis als seixanta o setanta
per a la filla i la filla va marxar fora i ja no el vol, lloga
aquell pis per tirar endavant,
i li interessa un llogater estable que no li doni problemes,
ja que és part dels seus ingressos habituals.
Lourdes García al local del Poble Sec on es reuneix actualment el Sindicat

Quines demandes
plantegeu?

S’han d’aplicar diferents
mesures, amb una de sola
no farem res. Però la més
important per a nosaltres és
canviar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Entre
els canvis que proposem hi
ha ampliar la durada dels
contractes (que ara és de tres
anys) i posar un topall de
preus. Això tindrà un efecte
relatiu si al mateix temps no
es fa més habitatge públic de
lloguer, cosa que genera més
oferta i fa baixar els preus.
A més, hem de regular i controlar els pisos turístics i
aconseguir, per exemple, que
l’Ajuntament faci inspeccions i retiri els apartaments
que no tenen els permisos,
com es va fer amb AirBNB.
Per aconseguir això, necessitem no només el sindicat,
sinó sumar molts col·lectius
preocupats per l’habitatge.
Quina estratègia fareu
servir per assolir les
reivindicacions?

Hem de fer pressió a totes les administracions. Per
exemple, la LAU és d’àmbit
estatal, només pressionant a
la plaça Sant Jaume no aconseguirem canvis en aquest
sentit. Per això ens volem
vincular a altres iniciatives
similars d’arreu d’Espanya:
han sorgit propostes com el
Sindicat a Sevilla, Gran Canària, Madrid, Màlaga, Pamplona, Palma de Mallorca...
Aposteu per estratègies
de pressió directa o
de mediació amb els

Lluitadora pel
dret al sostre
Lourdes Garcia és una
activista social barcelonina
nascuda fa 52 anys a Nou
Barris, tot i que ara és
veïna de Sant Andreu, i és
administrativa de professió.
A banda del Sindicat de
Llogaters, del qual ara
és portaveu, també ha
participat i participa a
altres moviments socials
barcelonins dedicats
a defensar el dret a
l’habitatge, com ara
l’Associació 500 x 20,
que aposta pel lloguer
públic i assequible, i la
Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca. Defensa amb
convicció els seus postulats
i coneix a fons la situació
de l’habitatge a Barcelona,
arreu de l’Estat i d’Europa.
A més, és col·laboradora a
la Xarxa d’Economia Social
i Solidària i a la Fundació
Juvinter, que treballa per la
integració dels joves amb
risc d’exclusió social.

propietaris en cas de
desnonaments de lloguer?

Hi ha més desnonaments
invisibles que visibles en el
cas dels lloguers. Estarem
presents en tots els àmbits
possibles a l’hora d’aturar-los:
amb mobilització, resistència, negociació, amb la gent
que està sola. L’opció de la
resistència la tenim sobre la
taula, com un llogater que decideixi no marxar i continuar
pagant el preu que considera
acceptable (l’anterior amb un
increment). Potser acabi marxant, però trigarà més temps
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(mig any o un any) i també
pot aconseguir que els propietaris, siguin petits o grans, es
prestin a negociar.
Organitzeu accions
col·lectives?

Hi ha el que anomenem
“pisos en lluita”: diferents
edificis de la ciutat on hi
ha una majoria de llogaters
conscienciats, els coordinem
perquè comparteixin lluites.
Un sol aconsegueix menys
que quan hi ha molta més
gent i fan més força. Treballem a partir d’estratègies de
resistència als increments
abusius que he comentat
abans. També treballem amb
el teixit associatiu pel dret
a l’habitatge als barris, del
qual tenim molt per aprendre, per donar-nos suport i
treballar en xarxa. També
hem engegat la campanya
“desnonaments invisibles”,
ja que la invisibilitat és el
que defineix aquelles situacions en les quals el llogater
ha de marxar. I marxa perquè se li acaba el contracte,
als tres anys mínims que
marca la llei, perquè no li
volen renovar o perquè puja
notablement el lloguer (entre un 50% i un 80%) i no pot
assumir-lo. I és una realitat
poc coneguda socialment.
Ara mateix la compra d’habitatge ha decaigut, hi ha més
gent que lloga i això fa que hi
hagi més desnonaments de
lloguer que de compra.
L’administració vigila
de forma suficient els
pisos turístics, el mercat
immobiliari i la banca

Què provoca l’especulació
en el preu dels lloguers?

Una part molt important
està relacionada amb els pisos turístics. A Barcelona hi
ha edificis sencers esperant
a ser llogats a turistes sense
la llicència corresponent. La
banca continua tenint molts
pisos buits. Com menys pisos
hi hagi al mercat, i s’ha d’afegir que no n’hi ha de lloguer
públic, més cars seran els lloguers. El preu se suposa que
el fixa el mercat, però en una
situació de clar desavantatge
per al llogater. No actua la llei
de l’oferta i la demanda, hi ha
una dinàmica especulativa
en la qual els propietaris (especialment els grans) tenen
més poder: la situació no està
equilibrada. Això provoca que
la gent marxi fora, no ja del
barri sinó de Barcelona. Fins i
tot ho estem exportant al voltant: situacions com les que
t’he descrit estan passant a
Santa Coloma, Badalona, i va
creixent. I això fa que t’allunyis del barri, dels parents,
dels amics, que hagis de canviar d’escola per als fills... Ja
no és que s’estiga expulsant
els més pobres, que també, és
que s’expulsa tothom.
El preu de lloguer l’hauria
de marcar algú altre que no
fos el mercat?

El preu l’hauríem de poder
controlar. S’haurien de poder
crear les condicions i els instruments, amb les institucions i la ciutadania, per poder
influir sobre el preu, ja que
l’habitatge no és una mercaderia sinó una necessitat. I
aplicar mesures perquè els
preus no canviïn ni s’apuguin
tan ràpidament ni tan brutalment com els actuals.

Opinió
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col·lectiu #bicibcn
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Llums i ombres
de la bici a Barcelona

pau vinyes i roig

14

Adéu a Josep Moratalla,
un dels últims poumistes

La veu del

CARRER

Tard, molt tard. Però per fi ha arribat la sentència del cas
Palau. I és contundent i dona la raó al que sempre vam
defensar des de la Favb: que a més del saqueig executat
per les famílies Millet i Montull, el Palau era una tapadora
utilitzada per camuflar els pagaments corruptes de
l’empresa Ferrovial a CDC.
Podem discutir si les penes són les més adequades.
Podem lamentar que els representants de l’empresa
corruptora hagin sortit indemnes, gràcies a la figura de la
prescripció. Podem indignar-nos pels 6 milions que no s’ha
pogut saber on han anat (gràcies al boicot dels bancs). Però,
malgrat tot, és una bona sentència. I justifica l’esforç fet
per les diverses juntes de la Favb, pels nostres advocats i
per tota la gent que ens va donar suport econòmic i moral.
Moltes persones que hem aconseguit una modesta però
real victòria. Des de la Junta no podem més que agrair
tota aquesta feina. L’anunci de la resolució definitiva del
projecte de construir un hotel és una segona bona notícia.
Totalment merescuda per la lluita de les associacions del
Casc Antic i el veïnat del barri.
El cas Palau és una lliçó sobre l’interès públic. Hem vist
defensar-ho a Joan Llinares, l’administrador del Palau que
va permetre documentar molts dels draps bruts de l’afer.
També en l’actuació curosa dels representants de la justícia,
que han dictat una sentència raonada i informada.
A l’altra banda, els saquejadors d’allò públic. Els Millet i
Montull que van comptar amb la complicitat, com a mínim
passiva, dels personatges de l’elit local que integraven
els òrgans del Palau. Les empreses que han convertit
la corrupció en una pràctica habitual. I un partit polític
que està immers en una varietat de casos de corrupció.
No podem entendre que Artur Mas es ratifiqui en la seva
innocència quan han estat paleses totes les maniobres que
ha fet el seu partit per posar obstacles a la investigació.
Catalunya està en una situació delicada que exigeix
respostes de gran altura. La gent de CDC podria donar un
primer exemple demanant disculpes, retirant tothom que va
tenir responsabilitats en aquests afers i afavorint polítiques
veritablement defensores de l’interès públic.
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El ninot de
El Roto

‘Cas Palau’, una lliçó
sobre l’interès públic

La veu dels
lectors
Entrevista a
Manuel Delgado

Hola companys, ara que es parla
de feminització de la política, se
m’acut que el maximalisme de titular que gasta el Manuel Delgado
[“Els moviments socials ara no hi
són, tornem a la catàstrofe de la
Transició”, Carrer 145, pàgina 13],
que a primera vista provoca escalf
revolucionari i ajuda a qüestionar-se... finalment acaba sent estèril i una mica d’homenot enfadat
a l’hora del cafè.
No acabo d’entendre perquè
l’esquerra sent tanta fascinació
per l’estirabot i l’esmena a la totalitat. Quan diu que sota un marc
capitalista no és possible un urbanisme fet pels veïns, no està qüestionant només la feina de BeC,
està denigrant la pròpia feina de
la Favb. Una feina de formigueta,
sovint micropolítica, sempre contradictòria, sempre confrontada
amb la lògica mercantil, però necessària i amb resultats.
D’acord, no és la revolució, no
és una confrontació directa amb la
globalitat dels poders econòmics
que co-gobernen la ciutat, però
cada una d’aquestes intervencions
en el territori -siguin del teixit veïnal, siguin de moviments socials o
siguin de l’administració- són petites batalles, a voltes guanyades,
plenes de sentit.
Si el que vol dir el Manuel Delgado es que algunes reformes no
són “reformes no-reformistes”
que ens permeten avançar sinó
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“reformes-pedaç” funcionals a la
legitimació de la marca Barcelona,
aleshores és molt més interessant
escoltar-lo.
Però anem als detalls! Cas per
cas la discussió esdevé productiva;
dit en titular negatiu i generalitzador, no porta enlloc. No fa falta
explicar tot el dia la dinàmica de
despossessió urbana, ja la coneixem. Personalment, estic una mica
cansat de lliçons de radicalitat.
Visc en un projecte okupat i agroecològic, conec de primera mà què
implica la construcció d’espais de
sobirania popular i, precisament
per això, també sé que l’administració hi pot ajudar, pot ser neutra
o pot atacar. De la mateixa manera
que pot ser creativa o pot ser burocràtica. Anem doncs als detalls i

a les solucions, al fang. La resta és
parlar des de l’acadèmia.
Per últim, el mateix maximalisme s’aplica al titular que “ja no
hi ha moviments socials a la ciutat”. Vaja, el Sindicat de Llogaters
i altres espais anti-gentrificació, la
Plataforma per la Qualitat de l’Aire, totes les experiències de gestió
comunitària (¿o segons ell ja no
són transformadores només per tenir relació amb l’administració?),
el creixement de l’ESS i l’agricultura urbana, el moviment feminista, les assemblees de barri i les
seves mutacions, la pròpia Favb...
tot això no existeix? De nou, estaria d’acord amb ell si sabés matisar, perquè certament no estem en
el millor moment dels moviments
socials urbans, però com que no en
sap, em crea rebuig.
No sé si serveix de res aquesta parrafada, ni tan sols sé si publiqueu cartes dels lectors, però
volia compartir-la. Moltes gràcies
per la vostra feina.
Arnau Montserrat

La Casa Bloc
de Sant Andreu

Bon dia, Andrés i companyia. Acabo de rebre i fullejar el darrer
Carrer. Us felicito per la feina que
feu. Interessant el dossier sobre
mercats.
Tanmateix, hi ha un error en
l’article “El abrazo eterno” (pàgina 14). Esmenta que la Casa
Bloc de Sant Andreu de Palomar
fou obra del GATEPAC (Grupo de
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Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea). No és cert. Tot i
existir aquest grup a nivell estatal,
a Catalunya existia el GATCPAC
(Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per a l’Arquitectura Contemporània). El GATCPAC va rebre
l’encàrrec de construir un edifici
per a habitatges per a obrers a
Sant Andreu de Palomar, conegut
com Casa Bloc, per part de la Generalitat Republicana.
Si us plau, si podeu feu un fe
d’errades. De nou felicitats!
LLOP ROIG
Llibres i Cultura. Sant Andreu
de Palomar, Catalunya

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.

LA CAMBRA FOSCA
Bàrbars!

Escapolits
del 3%

Seguim pensant que una
ciutat viva necessita pintades
i grafitis: quan les situacions
arriben al límit, les parets
poden ser un altaveu dels
explotats i dels oprimits.
També pensem, però, que
hi ha espais que per la seva
bellesa i significat han de
quedar al marge de les accions
de denúncia i enfrontament
polític. Ens referim a “la
guerra de Las Pajaritas” al
voltant d’una escultura del
barri del Clot que ha aparegut
pintada i repintada, primer de
groc, després amb els colors de
la bandera espanyola.
L’escultura és la rèplica
d’una altra que existeix a
Osca i que representa uns
ocells de paper, obra del
dibuixant i escultor anarquista
Ramón Acín, assassinat pel
franquisme igual que la
seva dona el juliol de 1936.

Diuen que la sentència del
Palau de la Música ha estat
exemplar, però alguns, massa,
n’han quedat impunes. El jutge
no ha investigat, per exemple,
la connexió del govern de
José Maria Aznar i la fundació
FAES amb la trama corrupta
del Palau, tal i com demanava
la Favb. Pedro Buenaventura
i Juan Elizaga, directius de
Ferrovial, l’empresa de la
família de passat franquista
Barcelona va reconèixer
d’aquesta manera el vincle
d’Acín amb la ciutat comtal,
on es va traslladar el 1913 i
va fundar el diari setmanal
La Ira. Als autors d’aquestes
pintades només els podem
qualificar de bàrbars o

d’ignorants. Podien haverse informat del significat de
l’obra i de l’exemple d’Acín,
que va pagar amb la vida el
fet de no voler marxar de
la seva ciutat. Els ocells de
paper i Ramon Acín mereixen
descansar en pau!

25 anys d’impunitat

Bon 2018!
En el calendari de la Favb de 2018,
els amics Carlos Azagra i Encarna
Revuelta fan una estampa no gaire
idíl·lica de la Barcelona de l’any
que hem deixat enrere. Un escenari d’helicòpters posant a prova
els nervis de tothom, carrers presos per les diferents policies, feixistes sortint de les clavegueres
o “creuers de guerra” aparcats
al passeig de Gràcia. Qualsevol
semblança amb la realitat és pura
coincidència. El calendari també
posa el dit a l’ull dels comuns per
no complir la promesa electoral de
derogar l’ordenança “incívica”. No
n’hi ha prou amb retocs de maquillatge: l’esperit de la norma castiga els més dèbils i el seu reglament és, com reconeix el mateix
Ajuntament, impossible d’executar. Siguin valents i compleixin els
seus compromisos.
Les persones que fem Carrer
i els activistes de la Favb donem
les gràcies a totes les amigues i
amics que ens heu acompanyat en
aquest 2017 tan especial en què la
revista ha fet 25 anys. Us esperem
el 5 de febrer al centre cívic de
Fort Pienc per celebrar la festa de
cloenda d’aquest aniversari. Per
acabar, desitgem que aquest nou
any puguem votar i decidir amb
normalitat i -com diu el lema del
calendari recordant una famosa
cançó d’Eskorbuto- una ciutat amb
menys policia i més diversió!

Juanjo, el pare de Pedro Álvarez

El 15 de desembre de 1992, ara fa 25 anys, el jove
Pedro Álvarez va morir d’un tret durant una discussió
per un accident de trànsit. Es va detenir el policia
nacional José Manuel S. F. com a presumpte autor,
però tot i que hi havia diverses proves acusatòries,
als dos dies va ser posat en llibertat i ningú no n’ha
sabut res més. Familiars i amics recorden cada any
Pedro, demanen justícia i que es reobri el cas. El
centre cívic de Sant Martí va acollir una exposició
gràfica que recordava els anys de lluita i també va
ser l’escenari d’un concert de Mateólika, Juanito
Piquete i Kike Ubieto, tres músics compromesos. 25
anys després, jutges i policies miren cap a un altre
costat. 25 anys d’impunitat.

Pedro Buenaventura i Juan
Elizaga, directius de Ferrovial

del Pino per als quals el fiscal
demanava cinc anys de presó
i 10 milions d’euros de multa
per pagar comissions, se n’han
lliurat perquè el delicte ha
“prescrit”. Els responsables
de CDC que donaven ordres
al condemnat tresorer Osàcar
diuen que no en sabien res i
es queden tan amples. Mentre
alguns anuncien indignats
que recorreran la sentència,
d’altres brinden d’alegria.
Amb tot, esperem que aquest
escàndol majúscul hagi servit
perquè corruptes i corruptors
s’ho pensin millor abans de
ficar la mà on no toca.

EN POSITIU
Premi Bonaplata per a la revista ‘Icària’
Maria Favà

La revista Icària que edita
l’Arxiu Històric del Poblenou
ha rebut el premi Bonaplata
2017 en la categoria Difusió de
Patrimoni. Aquests guardons
els atorga l’Associació de
Museus de la Ciència i de la
Tècnica i de l’Arqueologia
Industrial de Catalunya
(AMCTAIC).
Aquesta publicació s’edita des
de 1996 i té una periodicitat
anual. En l’editorial del seu
primer número es deia que
Icària “neix amb la intenció
de convertir en hàbit allò que
l’Arxiu Històric del Poblenou
porta fent des dels seus inicis:
divulgar la història de la
nostra comunitat, no amb un
afany d’erudició estèril sinó
amb la consciència del valor
que té el coneixement del

passat col·lectiu. Conèixer la
història ens fa lliures perquè
ens ajuda a entendre la
realitat d’avui com a producte
d’un passat determinat i així
ens empeny a no acceptar el
món com una fatalitat que ens
ha vingut donada,
sinó com una realitat
susceptible de ser
transformada. La revista,
doncs, té un projecte al
darrere, i surt al carrer amb
ganes d’arribar a la gent sense
renunciar al rigor que una
revista d’història ha de tenir”.
Com que el Poblenou va
ser durant quasi dos segles
un dels nuclis industrials
més importants del país,
la majoria dels números ja
publicats estan dedicats a
aquesta temàtica i la intenció
és continuar en aquesta línia,

tractant tant els aspectes
tècnics com els urbanístics
i els sociològics. L’Arxiu
Històric del Poblenou es va
fundar el 1976. És una entitat

independent i sense ànim
de lucre que depèn de les
aportacions econòmiques dels
seus 300 socis, la majoria dels
quals són veïns del barri.
A més de la revista, l’Arxiu
també publica llibres i ha
editat DVD, fa exposicions,
organitza conferències per
al públic en general i a les
escoles i visites guiades al
barri. Un dels seus grans
èxits va ser aconseguir la
rehabilitació de la Torre de
les Aigües, que és una de les
fites del sky line de la ciutat.
Ara l’Arxiu gestiona la Torre,
que es pot visitar i també s’hi
celebren actes culturals.
Aquesta és la tercera vegada
que l’Associació de Museus
honora l’Arxiu amb un premi
Bonaplata. Deu ser que fan
una bona feina.
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col·lectiu #bicibcn

Llums i ombres de la bici a Barcelona

E

l Bicing tot just ha fet 10
anys. Una gran revolució
de la mobilitat a Barcelona, que va aconseguir acostar la bicicleta al ciutadà, tant que
la demanda va resultar excessiva
per a l’oferta existent. Molts barcelonins es van acabar comprant una
bici pròpia, sovint plegable a causa
de la manca d’espai que tenim als
pisos. Però encara a dia d’avui una
de cada tres bicicletes és un Bicing.
I és que aquest servei forma part de
l’espai públic de la ciutat, es fa visible i resulta molt eficient per cobrir
distàncies de fins a 5 quilòmetres.
El Bicing també va provocar
una acceleració en el ritme constructiu dels carrils bici de la ciutat.
Recordem que l’alcalde Pasqual
Maragall va inaugurar el primer
tram de carril bici a la Diagonal…
a inici dels 90!! Així doncs l’Ajuntament de Barcelona va començar
a teixir una xarxa de carrils bici,
que va ser clau per a la proliferació de botigues de lloguer de bicis,
així com també per animar la gent
a comprovar que la bici era el mode
de transport més ràpid per anar
d’A a B. I a mida que la xarxa de
carrils bici s’anava ampliant la
#biciBCN creixia i creixia, com una
bola de neu: imparable.
Un fenomen sense precedents
Cada matí els usuaris de la bici a
Barcelona comprovem que el nombre de bicicletes a la ciutat augmenta dia rere dia. Es veuen nens
petits en cadireta o ja pedalant al
costat dels pares cap a l’escola, i es
comencen a veure adolescents sols
en bici de camí a l’institut. L’ús de
la bicicleta a Barcelona no té precedents, i tots seguim sorpresos de
l’evolució que presenta. Avui dia,
segons les enquestes, es fan entre
150.000 i 200.000 viatges al dia en
bici, i estem convençuts que la xifra
augmenta constantment. Però…
ens falten comptatges que en facin
un bon seguiment!
Aquest augment de demanda ha
fet evident que els carrils bici són
massa estrets. Volem assemblar-nos

pau vinyes i roig
historiador

El passat 3 de novembre ens deixava
un dels darrers poumistes que quedaven amb vida. Josep Moratalla i
Martínez (1918-2017) va ésser un
home del segle XX. La seva petjada
ens ha dibuixat una persona d’acció
i compromesa amb la justícia social
i cultural. Va néixer a Motilla de Palancar, en un petit poble de la Manchuela, a la província de Conca. En
morir l’avi, propietari d’una fàbrica
de xocolata, i com que els hereus no
es posaven d’acord, el pare s’endu
la dona i els fills cap a Barcelona a
la recerca d’una nova oportunitat
laboral i vital. És la Barcelona de
després de l’Exposició Universal de
1929, on Moratalla descobreix la fam
i la misèria de centenars d’obrers
sense feina. Viurà l’esclat republicà
del 14 d’abril del 1931. És durant la
república on reforça la seva vessant
acadèmica, amb l’aprenentatge de
noves matèries i llengües. Ho farà
a l’Akademio Laboralista Esperanto
de Sants. S’afilia al Bloc Obrer Camperol (BOC), formació reconvertida
anys després en el Partit Obrer

També necessitem espais d’aparcament segur als baixos dels edificis
i a les estacions de tren i metro de
la ciutat. La combinació modal bicitren és sovint la més eficient de les
possibles i és millor que aparquem a
les estacions que no pas omplir els
vagons de bicicletes.
Un tema molt preocupant, i que
ens diferencia de la resta de països
on la bicicleta té un ús rellevant, és
la manca d’educació viària. Ni els
nostres pares, ni nosaltres, ni tan
sols els nostres fills, estan rebent
educació per a la mobilitat a les escoles i instituts. Cal que impulsem
l’educació viària com a formació curricular obligatòria.
Més propostes per avançar

ignasi r. renom

La bicicleta necessita un espai a la via pública a l’alçada dels beneficis que representa

a Dinamarca o als Països Baixos,
però és que allà els carrils bici fan
3 i 5 metres, per sentit! Entenem
que fer carrils bici a la calçada, tot
eliminant cordons d’aparcament o
estrenyent carrils de circulació, és
una lluita constant amb els que creuen que conduir i aparcar a la ciutat
és un “dret bàsic”. Un “dret bàsic”
que, i s’ha de dir, provoca malalties i morts a la resta de la societat,
però que genera passions quan algú
el qüestiona.
No cal que cada carrer tingui un
carril bici, però sí que cal que tots
els carrers siguin pedalables. Això
implica senyalitzar com a zona 30
o zona 20, amb prioritat bici i fent
complir els límits de velocitat, tots
aquells carrers on no s’espera un
carril bici. És necessari crear una
xarxa contínua, ja que, igual que els
vianants o els vehicles motoritzats,
les bicicletes han de poder arribar a
qualsevol destinació. Encara falten
connexions importants, com ara la
de la plaça Espanya o una connexió

pedalable que travessi la plaça Catalunya. Cal actuar ja en aquestes
connexions tan importants per a la
mobilitat quotidiana.
Un altre tema pendent és que
tots els carrils bici baixin a la calçada. La bicicleta no ha de destorbar el
vianant, sinó que ha de prendre espai a cotxes i motos. Per això carrils
bici com el de la Gran Via entre la
plaça Espanya i la plaça Cerdà han
de canviar de lloc.
La bicicleta també reclama el
seu espai a la via pública en forma
d’aparcament. Les barres d’aparcament resulten insuficients a la
major part dels barris de la ciutat.

l

No cal que cada carrer de Barcelona
tingui carril bici, però sí crear una xarxa
contínua perquè, com els vianants o
els vehicles motoritzats, les bicicletes
puguin arribar a qualsevol destinació

Per altra banda, el tractament informatiu que és dóna a la bicicleta des
dels mitjans de comunicació hauria
de ser objectiu i no tendenciós. Hi
ha poderosos interessos que volen
conservar la posició privilegiada del
vehicle de motor a la ciutat. Es repeteixen arguments puerils, es resta
importància a les implicacions per a
la salut de la població, els incidents
viaris amb bicicletes es destaquen
com a terribles quan els que impliquen vehicles de motor es mostren
com a inevitables.
Per últim, cal que es doni encara més suport a les iniciatives empresarials que tenen a veure amb
la bicicleta. Un dels mercats emergents és el de la ciclologística però,
tot i que fa anys que es va iniciar a
Barcelona i que compta amb suport
municipal, els operadors sovint es
mostren reticents a incorporar la
distribució urbana de mercaderies en bicicleta. Cal molta empenta
municipal per a alguns projectes,
com ara el BICIHUB de Biciclot,
que tot just ha obert les seves portes al carrer Pere IV 58, després de
30 anys de vida d’una de les organitzacions més antigues a la ciutat
que ha treballat sempre per la mobilitat sostenible. Cal aplicar totes
i cada una d’aquestes propostes i
així aconseguirem més llums que
no pas ombres.

Adéu a Josep Moratalla

xavier
de la cruz

d’Unificació Marxista.
Des del POUM viu el
sollevament militar i
civil del 19 de juliol a
Barcelona. Sense pensar-ho ni un sol moment i amb l’esperit
jovenívol s’allista a les
milícies del POUM i
se’n va a combatre al
front d’Aragó. Ferides
lleus, cansament i desànim són les lliçons que ha d’aprendre en ple conflicte. L’esperit revolucionari li dona coratge per seguir
defensant la causa republicana.
En acabar la guerra civil s’exilia
a França, i és reclòs als camps de
concentració d’Argelers i Sant Cebrià, a la Catalunya del Nord. Per
sortir de la fam i del fred s’enfila a
la Companyia de Treballadors de
Brest, a la Bretanya. Amb l’ocupació
de França pels nazis es veu obligat
a fugir de nou cap a Baiona, on coneixerà una noia militant del Partit
Comunista de la qual s’enamorarà.
La guerra els separà i l’amor, tan-

mateix, quedarà en el record com
un tresor inesborrable. Finalment
decideix traspassar la frontera pirinenca, i en creuar-la és detingut.
Malgrat tot, té la sort que un dels
policies és conegut seu i roman poc
temps a la presó. Ha de fer el servei
militar, primer al Marroc i després a
Santiago de Compostela. En acabar,
torna a Barcelona i entra a treballar
en una fàbrica de sabons mentre fa
activisme polític clandestí, i ajuda
a la refundació del POUM. Es fa
maçó, motiu pel qual serà detingut i
empresonat el 1954, jutjat i condemnat a sis anys i un dia.
En sortir de la presó viu a Sant
Andreu de Palomar. A les acaballes
dels anys seixanta, Moratalla s’implica de valent en la vida associativa
andreuenca. Serà un dels fundadors
de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Sant Andreu de Palomar, sense figurar com a tal per tal d’evitar les
represàlies del règim franquista.
Amb l’arribada de la democràcia
reprendrà de valent la vida política,
formà part de la direcció andreuen-

ca del PSC, com a conseller de Cultura del Districte de Sant Andreu i
esdevingué un dels puntals de l’Associació de Defensa de la Gent Gran
(ADEGG). Va ser condecorat amb la
Creu de Sant Andreu i amb la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona.
Segons ens comentava una de les
seves dues filles, la Cristina -activista cultural com son pare-, la lucidesa no el va abandonar en els darrers
dies de vida. Seguia amb preocupació l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i el retrocés democràtic de
l’Estat espanyol.
Qui escriu aquestes ratlles va
tenir el gran goig de poder-lo entrevistar llargament per al projecte
Retrats per a la memòria. Persones i
lluita antifranquista al districte de
Sant Andreu (1939-1982). Se’n va
l’home, per llei de vida, però ens en
queda el llegat, raó de vida. Un ferm
condol a familiars i amics per tan
sensible pèrdua.
Extracte de l’article publicat al número 632
de la revista Sant Andreu de cap a peus
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Portada

Amb nocturnitat i traïdoria
l’Ajuntament i el Port de Barcelona
han firmat un acord sobre la
reordenació dels creuers del qual les
entitats veïnals i ecologistes només han
conegut el contingut d’una roda
de premsa. Caldrà llegir-lo i analitzar-lo

taller de infografía
popular

Catifa vermella al gegant dels creuers

Vista del Moll Adossat, l’ampliació del qual es va aprovar el 24 d’octubre amb el vot en contra dels ajuntaments de Barcelona i el Prat
cristina palomar

altaven pocs minuts per a les nou
del matí del dimarts 24 d’octubre
quan van començar a arribar activistes veïnals i ecologistes a la porta del
World Trade Center. Poc després es desplegava una gran pancarta amb el lema
No a la nova terminal per la massificació turística i la contaminació que ocupava l’entrada a les oficines del Port de
Barcelona i es donava pas a la protesta
que s’havia iniciat uns dies abans a les
xarxes socials amb la presentació d’un
manifest i que encara continua. Uns pisos més amunt, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària presidit per
Sixte Cambra havia d’aprovar l’inici de
la licitació per ampliar el Moll Adossat
per un import de 39 milions d’euros. A
més, l’ampliació d’aquest moll del dic est
del port coincidia amb la sol·licitud de la
naviliera MSC per construir-hi una nova
terminal de creuers.
La votació va acabar donant llum verda a l’ampliació del moll pendent des de
fa una dècada i aturat per la crisi per 12
vots a favor -entre ells els de la Generalitat, el govern central, la Cambra de
Comerç i les empreses estibadores-, 2 en
contra -els ajuntaments de Barcelona i del
Prat del Llobregat- i l’abstenció de l’UGT.
Mentrestant, al carrer els manifestants
denunciaven que, si s’acabava acceptant
la petició de MSC, la nova terminal incrementaria el nombre de creueristes dels
2,3 milions anuals fins als 5 i recordaven
l’impacte que tindria en l’espai públic, el
comerç i el medi ambient dels barris marítims. Cambra negava les dades i assegurava que la infraestructura seria base de
sortida i arribada de creuers.

F

Per la porta del darrere
El port encara ha d’aprovar el projecte
que firma l’arquitecte Ricardo Bofill, però
la polèmica està servida perquè l’enfrontament amb el consistori pels creuers
s’arrossega des de fa temps i la catifa
vermella a MSC és un secret a veus. La
regidora d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, va tornar a demanar que
“no es doni llum verda a l’ampliació per
la porta del darrere, sense el vistiplau de
la ciutat” acollint-se a la decisió que es
va prendre en una reunió anterior de no

fer cap moviment fins que no s’avalués
l’impacte ambiental del projecte. A més,
Sanz no va estalviar retrets a la Generalitat pel seu vot favorable. “L’obra està
prevista des de fa temps i és necessària
per a l’operativitat del port, però el seu
ús s’haurà de debatre”, responien lacònicament des del govern català.
Quan Sanz parlava de la decisió de no
prendre cap decisió pel que feia a la nova
terminal de creuers de la naviliera italosuïssa es referia a l’anterior -i també polèmica- reunió del consell d’administració
del port que es va celebrar el 27 de setembre. A l’ordre del dia, que els membres
coneixen habitualment amb un dia d’antelació, hi figurava la licitació de l’ampliació de la tercera fase del Moll Adossat.

l

Mentre MSC dona per feta la
nova terminal, els activistes
denuncien el greu impacte
en l’espai públic, el comerç
de barri i el medi ambient
Agafada de sorpresa, la regidora va exigir
que aquest punt es retirés de l’ordre del
dia, cosa que es va fer perquè la petició
va rebre el suport dels representants dels
sindicats UGT i CCOO, i de l’alcalde del
Prat de Llobregat, Lluís Tejedor.
El gegant vol controlar el pastís
MSC Creuers, la filial del grup MSC, és
el primer operador de creuers d’Europa,
Sud-Amèrica i Sud-Àfrica. Fa tres anys,
la naviliera propietat de Pierfrancesco
Vago va posar en marxa un ambiciós pla
d’inversió calculat en uns 9.000 milions
d’euros per ampliar la seva flota de vaixells de luxe. Aquest projecte inclou la
construcció de quatre bucs colossals amb
tecnologia de propulsió per gas natural
liquat. Sobre la nova terminal barcelonina, amb una inversió prevista d’uns 50
milions d’euros, Vago ja la va donar per
feta en explicar que l’objectiu és que estigui operativa l’any 2021 i que la concessió sigui per 30 anys. El fet que el port de
Barcelona sigui el primer d’Europa i la
Mediterrània, i el quart port base mundial de creuers és molt temptador.

manel sala “ulls”

L’Hermitage, un nou esquer
per atraure més turistes?
Qualsevol projecte relacionat amb el
turisme i el Port de Barcelona aixeca
butllofes. D’exemples, en tenim uns
quants: l’hotel Vela, la Marina de luxe el
Port Vell...i ara la franquícia del museu
Hermitage de Sant Petersburg. El projecte
privat de 38 milions d’euros, cinc plantes
i 700.000 visitants anuals previstos
que es vol construir a la nova bocana
del port s’ha convertit en una altra
patata calenta per a Ada Colau. La raó
és que el consistori barceloní és qui ha
d’aprovar el canvi d’ús del terreny on ha
d’anar l’edifici de serveis a equipament
cultural i les pressions perquè ho faci ja
s’incrementen en la mateixa proporció
que creix l’oposició veïnal.
La iniciativa museística finançada per
Valery Iarovslavsky, un constructor rus
de passat fosc, la van posar en marxa
l’any 2012 l’aleshores president de la
Generalitat Artur Mas i el conseller de
cultura Ferran Mascarell en un viatge
llampec a Moscou. Tanmateix, el
projecte no es va acabar de concretar
fins a mitjan juliol del 2016, quan el van
presentar Jorge Wagensberg, exdirector
del CosmoCaixa i nou responsable
artístic i científic de la franquícia
russa, i Ujo Pallarés, arquitecte i
consultor immobiliari que ha actuat
com a intermediari. La proposta va
ser qualificada de “burda operació

Recreació del museu

d’especulació cultural” per l’actual
gerent de l’Ajuntament i exresponsable
de Cultura del govern Hereu, Jordi
Martí. La sospita sobre l’origen opac
de la inversió i sobre el sentit que té
construir un museu en un moll del
port a pocs metres de les terminals de
creuers en lloc de fer-ho en un altre
punt de Barcelona molt més accessible,
segueix pesant com una llosa per molt
que Wagensberg digués que no serà
només un museu dirigit al turisme, sinó
a tots els barcelonins que puguin pagar
els 18 euros de l’entrada.
Tampoc ajuda gaire al govern Colau
el fet que el futur Hermitage enfronti
el teixit veïnal i comercial de la
Barceloneta, un dels barris més afectats
per la massificació turística. Les entitats
veïnals contràries al projecte van
presentar el passat 18 de desembre
un manifest denunciant que el museu
“afegiria més pressió turística” al barri
i recordant que “no es tracta del primer
projecte promogut des del Port de
Barcelona amb total opacitat”. Segons
la presidenta de l’Associació de Veïns de
l’Òstia, Pino Suárez, la raó que explica
l’obcecació per construir el museu al
port és l’atractiu turístic. “Nosaltres no
estem en contra de l’Hermitage, però
pensem que hi ha altres indrets millors
per ubicar-lo, com el Fòrum”, matisa.
Suárez recorda que la Barceloneta
està saturada de turisme i molt
mancada d’equipaments. “No volem
que tot estigui enfocat a serveis
turístics, ocupació precària i turisme
de borratxera”, remarca alhora que
rebutja el principal argument donat
tant pels impulsors del projecte
museístic com per l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, favorable
a la construcció de l’equipament al
port, i amb la qual aquesta redactora
ha intentat infructuosament posar-se
en contacte. “És mentida que generi
riquesa i feina per al barri”, explica.
I recorda les “falses promeses” de
creació de llocs de treball fetes abans.

CARRER147 gener 2018 DOSSIER 16

manel sala “ulls”

El 2016 van arribar al port de Barcelona 2,8 milions de passatgers de creuers

Una factura que paguem amb la salut
gemma aguilera

arcelona és una ciutat oberta al
món, atractiva, acollidora i amb
una oferta cultural i patrimonial
de prestigi mundial. Però la factura que
paguen els seus veïns per viure en una
ciutat a la cúspide de les destinacions
turístiques comença a ser molt elevada
i sense un retorn clar. Al complex debat
sobre la massificació turística i els seus
efectes sobre la vida quotidiana dels barcelonins s’hi suma un altre element, que
sovint passa més desapercebut però que
posa en risc la salut de tothom. Es tracta
de la degradació mediambiental associada al turisme massiu i el seu impacte
sobre la qualitat de vida dels ciutadans.
I en aquesta degradació, els creuers en
són els màxims responsables. El Port de
Barcelona ha passat de rebre 300.000
passatgers l’any 1997 a portar-ne 2,8 milions el 2016.

B

Residus prohibits a terra
En Marc Cerdà, membre de la plataforma per la Qualitat de l’Aire, alerta que
“aquest increment brutal té un impacte
sobre la qualitat de l’aire que respirem,
però també sobre altres paràmetres ambientals, com són la generació de residus
i el consum energètic elevadíssim, un
perjudici greu per a la ciutat i els seus
veïns que té conseqüències directes sobre
la seva salut”. De fet, un estudi de NABU
(Nature and Biodiversity Union), la major organització ambientalista d’Alemanya, revela que els creuers utilitzen un
combustible 100 vegades més tòxic que
el dièsel dels cotxes i camions, prohibit
en terra perquè es considera un residu perillós. En el cas de Barcelona, els
mesuraments van mostrar nivells alarmants de partícules ultrafines, un dels

contaminants més perjudicials per a la
salut. “Els creuers que arriben al port no
aturen motors perquè necessiten mantenir el sistema d’energia dins del mateix
vaixell, i l’única manera de fer-ho és amb
els motors en marxa, i és això el que realment impacta sobre la qualitat de l’aire,
perquè si els vaixells paressin motors i
es connectessin a la xarxa elèctrica de la
ciutat, aquestes emissions no es generarien”, denuncia Cerdà, que remarca que
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Els vaixells d’oci són
els responsables del 47% de
les emissions d’òxid
de nitrogen i consumeixen
grans quantitats d’aigua
els propietaris dels creuers traslladen els
efectes negatius del seu negoci a la població però, en canvi, no inverteixen en la
reducció de la contaminació.
Però només contaminen els creuers?
Segons l’Agència de Salut Pública de
l’Ajuntament de Barcelona, el 47% de les
concentracions totals d’òxid de nitrogen a

la ciutat provenen del port, i un 33% correspon a vehicles. Amb aquestes dades,
caldria repartir culpes. Però no és ben bé
així. Tal i com explica el representant de
la plataforma per la Qualitat de l’Aire,
“la gran diferència entre els vaixells i els
cotxes és que els cotxes estan difuminats
per tota la ciutat i Àrea Metropolitana,
mentre que el port està concentrat en un
espai molt determinat, la zona propera a
Ciutat Vella, Poble Sec, Montjuïc, el Prat
i la Zona Franca, que carreguen amb els
efectes més devastadors de les emissions
contaminants dels creuers”. Però a més
de la dispersió, els vehicles tenen un altre “avantatge”, si es pot dir així, i és que
“els combustibles de vehicles no contenen altes concentracions de sofre, com sí
que succeeix amb els vaixells, de manera
que les zones habitades properes al port
són les grans víctimes dels creuers i els
bucs mercants, que a més desprenen les
partícules ultrafines altament contaminants”, adverteix.
El Port de Barcelona, poc implicat
Existeix una normativa europea que
obliga que els vaixells que arriben al
port hagin de passar d’un combustible
amb altes concentracions de sofre a un

Poca broma amb la contaminació
Barcelona, com altres grans ciutats, incompleix els valors límit que estableix la
legislació europea de qualitat de l’aire, valors que, per cert, són més laxos que els
nivells de protecció que estableix l’Organització Mundial de la Salut. La contaminació
de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre, que causa 3.500 morts
prematures només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, diversos tipus de càncer,
infarts, asma, al·lèrgies i malalties neurològiques. El cost sanitari es calcula de l’ordre
dels 6.400 milions d’euros anuals. A nivell mundial, el 10% de les morts al món són
causades per la contaminació, de manera que l’aire que respirem ja és el quart factor
de risc de mort. Per pensar-hi.

combustible amb una concentració de
només el 0,1%. Però la plataforma dubta que en el cas del port català s’estigui
aplicant aquesta normativa, que en reduiria dràsticament l’impacte: “Si bé és
cert que el Port de Barcelona té un pla
de qualitat de l’aire, és una mica ridícul. Ara mateix no sabem si compleix
la directiva europea i si està controlant
aquestes emissions com tocaria. De fet,
pensem que no les està controlant, perquè si ho fes, ens n’informaria”, argu-

l

El fet que els vaixells
mantinguin els motors en
funcionament mentre estan
al port és el que més impacta
en la qualitat de l’aire
menta en Marc Cerdà. Sigui com sigui,
el pla de qualitat de l’aire del Port de
Barcelona va incorporar diverses millores el 2016: L’establiment d’un sistema de bonificacions a les naus més netes, -actualment la llei només permet
bonificar per raons mediambientals un
màxim del 5% sobre la taxa al vaixell-;
el desenvolupament d’infraestructura
per subministrar Gas Natural Liquat
als bucs que operin amb aquest tipus
de combustible i també per als camions
de transport de mercaderies, i la renovació de la flota interna del Port amb
vehicles elèctrics.
Més enllà de la contaminació, aquesta plataforma també vol deixar clar que
el creixement dels creuers a Barcelona
comporta “perpetuar un model de turisme
massiu que posa en qüestió la supervivència dels veïns i de l’essència de la ciutat”.
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Un negoci gegant controlat per la banca
i grans fons d’inversió globals
Marc font

ls creuers cada cop tenen més
pes en les mastodòntiques xifres que mou el turisme a Barcelona. Si el 2000 van passar pel port de
la capital catalana poc més de 570.000
creuristes, l’any passat el nombre va enfilar-se a 2,68 milions. En aquest període, la ciutat ha passat de ser la tercera
del rànquing europeu a encapçalar-lo,
per davant de Cittavechia -un port proper a Roma- i de les Balears, segons les
dades recopilades per MedCruise, l’associació de ports de creuers del Mediterrani. Barcelona és avui el quart port del
món amb més creueristes, només superat per tres de Florida, als Estats Units.
Multiplicar per cinc el nombre de passatgers ha suposat que l’espai destinat
als creuers hagi crescut i actualment
el port ja disposi de sis terminals per a

E

l

Barcelona s’ha convertit en el
principal port de creuers del
Mediterrani; totes les grans
companyies del sector hi
operen i preveuen inversions
aquest ús, una xifra que creixerà en un
futur. N’hi ha una en construcció, que
operarà Carnival, i el port ha anunciat
la intenció de construir-ne una altra -la
vuitena-, una opció mal vista pel govern
municipal d’Ada Colau.
Els darrers anys els empresaris del
sector turístic no han deixat de proclamar les bondats d’aquest augment de
creueristes, amb l’argument que suposen
un increment dels ingressos per a la ciutat. Obvien, però, que com passa sovint
el gruix de la despesa va a parar a poques mans i no repercuteix en una millora de les condicions laborals d’un sector
molt precaritzat. En la presentació dels
resultats del 2016, el president del Port
de Barcelona, Sixte Cambra, va assegurar que els creueristes van tenir un impacte econòmic de 875 milions d’euros, el
que va contribuir a generar més de 7.500
llocs de treball.
La dada era l’actualització de l’estudi que dos anys enrere havia fet la Universitat de Barcelona (UB). L’informe,
finançat pel propi Port i per Turisme de
Barcelona, distingia entre l’impacte di-

Carnival és la companyia de
creuers més gran del món i
entre les diverses marques
que engloba acapara prop
de la meitat dels passatgers
del planeta, segons la
recopilació feta per
l’observatori Cruise Market
Watch. Amb seus a Miami
(EUA) i Londres (Regne
Unit), controla marques
amb presència al port de
Barcelona, com Carnival
Cruise Lines, l’embrió
de l’actual conglomerat;
Costa Cruceros, amb seu
a Gènova i adquirida el
1997; Princess Cruises;
Holland America Line,
fundada als Països Baixos
al segle XIX i comprada
per Carnival el 1989; la

Passatgers del Costa Fortuna, la marca més potent de creuers al Mediterrani
recte -el generat pels creueristes, la tripulació i les companyies navilieres-, que
se situava aleshores en 442,5 milions; i
l’indirecte i induït, fonamentalment generat pels diversos sectors proveïdors,
que superava els 350 milions. El que mai

vis en els barris més propers al port, on el
comerç tradicional cada cop és més escàs
per deixar pas a negocis, com ara restaurants de menjar ràpid o d’alta gamma,
destinats als turistes.

l

El fet que Barcelona s’hagi convertit
en el primer port de creuers del Mediterrani ha despertat l’interès de les
principals companyies del sector per
prendre-hi posicions. Actualment, hi
ha 42 navilieres que hi operen, tot i que
a l’hora de la veritat el gruix dels turistes pugen als vaixells que pertanyen
a algun dels quatre grans grups mundials, que alhora controlen gran part
d’aquesta quarantena de companyies.
Són Carnival, Royal Caribean, MSC
Cruceros i Norwegian. Entre les quatre van transportar gairebé el 87% dels
creueristes de tot el planeta el 2015.
Són grups controlats fonamentalment
per grans bancs o fons d’inversió.

L’activitat té un fort
impacte econòmic, però
tots els estudis obvien les
externalitats negatives que
genera, com la contaminació
no comptabilitzen aquest tipus d’informes són les externalitats negatives que
implica l’activitat, especialment destacada a nivell ambiental, amb un enorme
impacte en la contaminació que pateix la
ciutat. A més a més, l’increment del nombre de creueristes també ha implicat can-

luxosa Seabourn; Cunard
Line, integrada al grup des
de 1998; Aida Cruises o la
britànica P&O Cruises. La
companyia preveu inaugurar
la primavera vinent la seva
segona terminal al port de
la capital catalana, que li ha
de permetre arribar al milió
de passatgers a Barcelona.
Carnival Corporation, la
matriu del grup, compta amb
més de 120.000 treballadors
arreu del món i l’any passat
va ingressar 16.400 milions
de dòlars (uns 13.900 milions
d’euros) i va guanyar-ne
uns 2.800. La companyia
és propietat de gegants
bancaris, com Suntrust Bank
o el Bank of America; fons
d’inversió, com Blackrock,
el més gran del món, o The
Vanguard Group; o bancs
d’inversió, com Northern
Trust Corporation.

marc javierre

Un sector controlat per gegants

El tercer gran operador a nivell
mundial és Norwegian Cruise Line,
un grup que tot i el nom té la seu
fiscal a les Bermudes, un paradís
fiscal, i la seu operativa també a
Miami. La companyia va transportar
al voltant del 10% dels creueristes a
nivell mundial el 2015. A Barcelona
opera amb el nom de la matriu i
amb les marques Oceanian Cruises
i Regent Seven Seas. Els seus
principals accionistes són, de nou,
grans fons d’inversió (Apollo Global
Management i TPG Capital) i el grup
de Malaisia Getting, actualment un
holding empresarial, però crescut al
voltant del negoci dels casinos.

MSC Cruceros tenia el 2015 el 5,2% del
trànsit mundial de creueristes, però on
realment té força és al Mediterrani, on
és la marca -que no el grup- amb major
quota de mercat, amb gairebé un de
cada quatre viatgers. Fundada a Nàpols,
des de fa uns anys la companyia té la seu
central a Ginebra (Suïssa). Forma part
de Mediterranean Shipping Company, un
enorme grup de transport marítim, fins
al punt que és el segon del món amb una
major capacitat de moure contenidors.
La companyia vol construir i gestionar
una terminal pròpia de creuers al port
de Barcelona, que de moment no compta
amb el suport dels ajuntaments de
Barcelona i el Prat.

Tot i que va ser fundada a Noruega el 1968, avui
Royal Caribbean té la seu a Miami, l’autèntica
capital mundial dels creuers. El 2015 la companyia
va transportar el 23% dels turistes que van optar per
aquest tipus de viatge. A banda de la marca matriu,
des del port de Barcelona també opera a través de
l’espanyola Pullmantur, amb seu a Madrid. Fundada el
1988, 18 anys més tard la companyia va ser comprada
per Royal Caribbean, que el 2016 es va vendre el 51%
del capital al fons d’inversió SpringWater. Azamara
Cruises i Celebrity són les altres navilieres del grup
que operen al port català. El grup va anunciar al maig
que ubicarà a la ciutat la seva seu per a l’Europa
Continental, que agrupa els mercats d’Espanya,
França, Alemanya, Itàlia, Àustria i Suïssa. També aquí
el control de la societat es reparteix entre entitats
financeres i grans fons d’inversió, com -novamentThe Vanguard Group i Blackrock, Baillie Gifford
and Company, Primecap Management, State Street
Corporation o JP Morgan Chase.
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El C-Star, “embarcación de placer” con bandera de Mongolia alquilada por el movimiento racista Defend Europa

Los hombres insensatos
Crónica de la tripulación del
C-Star, abandonada a su suerte
Jesús Martínez

a humedad se mete entre las vértebras T11 y T12, se aloja en la
zona torácica como un parásito,
mojándote por dentro, inoculándote la
artritis de una yegua. La humedad en
Barcelona, con los chubascos invernales,
es terriblemente esponjosa, vesánica, demoledora.
Para combatir la sensación de frío y las
precipitaciones y las rachas de viento, las
tripulaciones de los barcos del Port se resguardan en la tasca de la residencia Stella
Maris (Estrella del Mar, la manera en la
que los marineros llaman a la Virgen), delegación diocesana del Apostolado de Mar.
En la calle Josep Carner, 51, anclado
entre la carretera de Miramar y el Moll
de Sant Bertran, un edificio de tres plantas destartalado con una cancha de baloncesto en el patio exterior, como una
sartén quemada. En la fachada sur, a
espaldas de la ciudad, la imagen reparadora de María y el Niño Jesús.
Las palmeras caídas, las vallas arrancadas, los grafitis que se pegan a las paredes como chicles de protesta… En los
alrededores de Stella Maris, el vacío y la
tristeza y la llovizna persistente.
Dentro de este edificio, en la planta
baja, el bar. Pasado el tablón de anuncios
(Fit on board, de la International Seafarers’ Welfare and Assistance Network),
con una talla de madera de la Divinidad, el
Club, la manera elegante de nombrar un
bar que conserva el sabor añejo de antaño.
Nada de fashion trends ni de pasarelas de vanguardia ni de pancartas
políticas como las que cuelgan en la caserna de bomberos. En el bar de Stella
Maris solo se reúne la marinería de los
buques de toda clase, de los cruceros
(“seguros multiriesgo, vuelos incluidos,
packages vuelo+hotel) a los pesqueros
(pesca de arrastre).
En el libro de visitas, uno puede echar
un vistazo a las almas solitarias que

L

aquí buscan cobijo: rusos, ucranios, birmanos de los petroleros y contenedores
Mol Cosmos, de bandera panameña; Antwerp, bajo bandera de Hong Kong; NCC
Shams, de Arabia Saudí…
En un rincón, tras un cristal, billetes de todos los países (Vietnam, India,
Camboya…), firmados por sus portadores, como un obsequio de camaradería:
OPS [operación encubierta, término usado en los videojuegos] Hamburg Myammar Crew.
Varias mesas de madera sesentonas,
una vitrina con los objetos de primera necesidad para cualquier grumete (tabletas
de chocolate, abridores, encendedores…),
un billar y una pequeña biblioteca (El primer círculo, de Aleksandr Solzhenitsyn).
El barman, José Antonio Galíndez
(Mondragón, Guipúzcoa, 1948), lleva casi
treinta años entre la barra y la capilla
aledaña (una bitácora como púlpito y un
Cristo de hierro soldado a un ancla).
De voz atemperada y de vieja escuela,
departe con los muchachos de ojos apesadumbrados, como si portaran sobre sus
hombros la paz del mar y su infinita desolación.
“Aquí vienen, se echan un trago, se
ponen música [junto al reproductor de
cedés, el disco White African Punk, de
Soviet Love]”, comenta, mientras se pone
una cerveza negra y se suena la nariz.
Junto a la barra, uno de los hombres de
mar, Peary Cabalquinto (Leyte, Filipinas,
1987), segundo oficial del carguero Ultra
Letizia, con bandera de Liberia. “Hemos
atracado aquí [señala en un mapa el Moll
del Contradic]. Venimos de Turquía. Nos
dirigimos a Colombia. Transportamos cemento”, te informa, y te pregunta por la
Sagrada Família, que se dispone a visitar
en esta tarde lluviosa de sábado.
Se va el filipino Peary Cabalquinto,
del Ultra Letizia. Se va a ver la “extraña”
Sagrada Família, de Gaudí.
Se cruza en la puerta con otro muchacho de ojos tristes.

Llega Thimmu (no quiere dar más datos), nacido en Colombo, la ciudad más
poblada de Sri Lanka.
Entra en el bar de Stella Maris como
si ésta fuera su segunda casa. Viene con
sus siete acompañantes, todos del mismo
país. Se trata de la tripulación de la “embarcación de placer” C-Star, con bandera
de Mongolia y botada en 1975. El C-Star
lo alquiló el movimiento racista Defend
Europa para abordar los buques de salvamento que en el Mediterráneo socorren a los refugiados.
Según Thimmu, cocinero del C-Star,
los de Defend Europa eran unos tipos
de origen serbio. La cuestión es que les
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El movimiento racista Defend
Europa alquiló el barco
para abordar los buques de
salvamento de los refugiados
en el Mediterráneo
han dejado tirados, han abandonado el
barco. Y ahora, y desde octubre, el C-Star
se encuentra amarrado en la frontera de
Barcelona con el Prat de Llobregat. Es la
casa de los ocho.
Reportero.—¿Cómo sobrevivís a bordo
del C-Star?
Cocinero Thimmu.—Nos ayuda la
Cruz Roja; Maritime Global Service
[“Servicios portuarios y marítimos”] y la
International Transport Workers’ Federation. Nos traen comida cada día.
R.—¿Qué os falta?
C. T.—No hay calefacción y por las noches hace mucho frío. Tampoco tenemos
diesel.
R.—¿Desde cuándo no os pagan el salario?
C. T.—A mí desde junio, pero a algunos desde abril. Y de repente, se fueron
los armadores.

R.—Pero cuando reclamabas tu paga,
¿qué decían?
C. T.—Que mañana o que la semana
que viene o que el mes que viene… Nos
daban largas.
R.—¿Dónde duermes?
C. T.—En mi cabina, muerto de frío.
R.—¿Puedes visitar la ciudad?
C. T.—Sí, es maravillosa.
R.—¿Ya has visto la Sagrada Família
como algunos otros marineros de aquí?
C. T.—No, es mucho mejor el Tibidabo.
R.—¿Te habrías imaginado esta situación?
C. T.—No, además, este es nuestro
primer viaje para muchos de nosotros.
R.—Cuando esto acabe, ¿querrás seguir siendo marinero?
C. T.—Sí, es un oficio muy bonito.
Pero me enrolaré… en otro navío.
R.—¿Qué dicen tus familiares cuando
les llamas?
C. T.—Lloran.
R.—¿Cuál crees que será tu futuro?
C. T.—Un signo interrogante.
El lobo Juan Antonio Galíndez, que
las ha visto de todos los colores a bordo
de mil y una cáscaras de nuez, sentenciará: “El mar está lleno de piratas, y son los
que más tienen los piratas”.
Versículo del apóstol Pedro, en el boletín de noticias editado por Gente di Mare
Soc. Coop., en el bar de Stella Maris:
“Porque esta es la voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos”.
Fuera del bloque de tres plantas del
Stella Maris, a la salida de la tasca en la
que confraternizan las almas solitarias
de las internacionales aguas herrumbrosas, los controles policiales de la Guàrdia
Urbana.
En las marquesinas, los restos de una
sociedad que consume como modo de medicación: “Black Friday: Pantalla plana
Samsung de 55 pulgadas, tecnología active crystal color, por solo 769 euros”.
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Resposta popular a les fàbriques flotants
Daniel Pardo
Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible (ABTS)

i la resposta popular organitzada davant la “turistització” de
la ciutat és un fenomen relativament recent, en el sector de creuers hem
hagut d’esperar fins fa molt poc temps
per veure les primeres mobilitzacions.
Cosa estranya si tenim en compte que,
dels múltiples tipus de turisme que exploten Barcelona, el de creuers n’és el
més intensiu. Probablement ho expliqui
l’enorme propaganda que envolta aquest
sucós negoci, basada en una suposada
democratització del luxe i en la mentida
d’un turisme de qualitat que no genera
conflictes i sí molta riquesa.
De fet, la primera acció visible denunciant els danys provocats per aquestes
fàbriques flotants no se centrava en la
massificació, sinó en la contaminació de
l’aire. Amb motiu del Congrés GreenPort
a l’octubre de 2014, Ecologistes en Acció
i la Favb acollien un expert de l’entitat
ambientalista alemanya NABU que va
mesurar, al mateix Port, una concentració de partícules 100 vegades superior a
la mitjana de la ciutat. Diversos mitjans
de comunicació se’n van fer ressò.
Quatre mesos abans, el perfil de
twitter de la Xarxa Ciutat Vella emetia el primer tuit #AlertaCreuerista (o
#AlertaCreuers, ha anat variant). Es
tracta d’una campanya que informa,
diàriament i durant la temporada alta,
del nombre de creuers i creueristes que
arriben a la ciutat, fent servir les dades

S
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Venècia, on l’impacte del
trànsit dels grans vaixells
encara és més greu, s’ha
convertit en un referent
internacional de denúncia
públiques del mateix Port de Barcelona. La campanya ha sigut assumida per
l’ABTS des del seu naixement, i ha viscut una clara millora gràfica.
El 8 de maig de 2016 va tenir lloc la
primera manifestació STOP Creuers!
Convocada per l’ABTS, la Plataforma per
la Qualitat de l’Aire i altres entitats veïnals i ecologistes, afegia la reivindicació
de la municipalització del Port Vell, demanda pendent des de fa molt temps. La
pluja i el vent van dificultar una mobilització animada per nombrosos elements
lúdics que van intervenir en els primers
moments al Portal de la Pau: el carrocreuer de la Campanya contra el Pla
d’AbUsos de Ciutat Vella de 2013, un ta-

El 5 de juny els activistes van donar la “benvinguda” a l’Harmony of the Seas, el creuer més gran del món
ller de decoració de mascaretes anti-gas i
l’obsequi de souvenirs del Port, en forma
d’ampolletes d’aigua i de bosses d’aire,
contaminats tots dos. A continuació la
manifestació va sortir tallant el trànsit al
voltant del monument a Colom, fins tornar al Portal de la Pau i va acabar amb la
lectura del manifest.

abans, la tarda del diumenge 5 de juny
el sol va acompanyar i va fer brillar una
mobilització molt vistosa. El Port de Barcelona, poc amic de la llibertat de manifestació, va manar la Policia Portuària a
tancar l’accés a l’esmentat Pont, fent que
la multitud es quedés fora expressant el
seu rebuig i atenent les nombroses periodistes que hi havien acudit.
Aquesta tardor ha saltat la notícia
que portava mesos coent-se: el Port
anunciava la construcció d’una nova terminal de creuers operada per MSC. Un

El creuer més gran del món
Durant el mes següent, el ressò d’aquella
mobilització es va barrejar amb l’alarma
social causada per l’anunci de l’arribada
de l’Harmony of the Seas, el creuer més
gran al món, que a més feia de Barcelona
el seu port base durant tota la temporada
tornant-hi cada setmana. Sense un pla
pre-establert el runrun a les xarxes va
anar in crescendo, animat per un vídeo
molt ben produït que sintetitzava els riscos de l’Harmony, i pocs dies abans es va
concretar una convocatòria de manifestació sota el lema Bye bye creuer (i no tornis
més!) per part de les entitats ja esmentades. Aquest cop es tractava d’anar al mateix Pont de la Porta d’Europa a donar
la benvinguda, i sobretot el comiat definitiu, al ja rebatejat com a Horror of the
Seas. Compensant el mal temps d’un mes
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El rebuig a la indústria dels
creuers aplega l’oposició al
model turístic i la lluita per
la qualitat de l’aire, i cada
cop té més consens social
La Plataforma per la Qualitat de
l’Aire, ABTS, la Favb i Ecologistes
en Acció van convocar una acció
contra la nova terminal de creuers

Crítica i mobilització arreu de la Mediterrània
Si mirem al voltant de Barcelona, Palma
és una altra ciutat on es denuncia en
veu alta el doble impacte (turistització
i contaminació) dels creuers; entitats
i col·lectius com el GOB, Ciutat per a
qui l’habita o Tot Inclòs mantenen un
punt de vista crític molt similar als que
coneixem per aquí.
Anant una mica més lluny, però, el
referent internacional és sens dubte
Venècia, amb el seu comitato No Grandi
Navi, aglutinador de diferents col·lectius
i corrents de la ciutat. El problema allà
és més greu, perquè els creuers travessen
els canals de la ciutat per arribar al port, i perquè aquest trànsit
està contribuint dramàticament a l’enfonsament de la ciutat i a
la degradació de la llacuna i el seu ecosistema. Són conegudes
les batalles navals de No Grandi Navi, manifestacions aquàtiques
en què esquadres de petits vaixells bloquegen durant hores la
sortida de les grans naus, i porten des del 2012 teixint aliances i
conscienciant sectors de població cada cop més amplis. El passat
mes de juny, No Grandi Navi va organitzar una consulta popular

abts

autogestionada sobre la necessitat de
treure els creuers de la ciutat; tot
i no ser reconeguda oficialment, va
ser un èxit: més de 20.000 votants i
una aclaparadora majoria a favor del
sí. Aquestes darreres setmanes s’han
publicat informacions sobre una possible
reubicació dels grans creuers fora de la
ciutat, però sembla tractar-se de mesures
tèbies i cosmètiques.
Per altra banda, cal esmentar la
iniciativa europea, en què participa
Ecologistes en Acció, per a la creació
d’una Àrea de Control d’Emissions a
la Mediterrània. Aquesta àrea (ECA, per les seves sigles en
anglès) pren l’exemple de la regulació existent al Mar del Nord,
Mar Bàltic i Canal de la Mànega. Aquests ports imposen uns
límits més estrictes al contingut de sofre dels combustibles
marins que utilitzen els vaixells i han vist disminuir la seva
contaminació en més del 50%. Una iniciativa molt interessant
que, com tantes altres, posa de relleu la importància de teixir
complicitats i xarxes cap en fora.

cop coneguda la data del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària en
què es donarien les primeres passes,
ABTS, Plataforma per la Qualitat de
l’Aire, Favb i Ecologistes en Acció van
llançar la campanya #NovaTerminalNO! En pocs dies el manifest va recollir
l’adhesió de 60 entitats, i més de 600
d’individuals. El dimecres 25 d’octubre
un centenar de persones es va presentar
a les 8 del matí al World Trade Center
per fer palès el rebuig social al projecte
a pocs metres de distància de l’edifici on
es reunia el Consell d’Administració. El
qual, fent cas omís, va aprovar la licitació d’ampliació del Moll Adossat, un primer pas necessari però insuficient per a
la construcció de la nova terminal. Queden encara altres tràmits burocràtics i
l’aprovació formal del projecte concret
de la terminal. Cadascun d’ells tindrà la
corresponent oposició social, cada vegada més àmplia.
Tant l’oposició al model turístic i econòmic de la ciutat com la lluita per la
qualitat de l’aire van néixer sent minoritàries, per anar creixent fins crear consensos amplis; d’igual manera, és una
qüestió de temps que el rebuig a la indústria de creuers, que aplega totes dues
lluites, s’imposi per la lògica dels arguments en favor de l’interès públic.
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Fem Ciutat aixeca l’habitatge
protegit de l’àrea metropolitana
Amb la voluntat d’anar més enllà de
la ciutat de Barcelona, la cooperativa
d’habitatge FEM CIUTAT ha superat
les fronteres barcelonines i s’ha llançat a aixecar nous blocs d’habitatge de
protecció oficial a Tiana. La idea és molt
senzilla: combatre la pressió immobiliària i protegir els veïns i veïnes del cinturó vermell del trasbals de barcelonins
que es veuen expulsats de la ciutat i
es desplacen a les poblacions veïnes.
L’objectiu, per tant, és evitar que el
veïnat de l’àrea metropolitana també
es vegi centrifugat de casa seva. O dit
d’una altra manera, que marxi de la
població on va decidir establir les seves arrels. Per aquest motiu, els responsables de FEM CIUTAT han decidit
redoblar els esforços en aquesta àrea
urbana, ja que, al cap i a la fi, es tracta d’evitar que l’ona expansiva que va
sortir del cor de Barcelona s’expandeixi més enllà del Besòs i del Llobregat.
“Dins d’aquesta voluntat de treball
hem signat ja un conveni amb l’Ajuntament de Tiana”, expliquen des del
projecte cooperativista. La seva missió
ara serà la d’aixecar nous habitatges
de protecció oficial en els terrenys que
el municipi els ha cedit, a canvi que
l’Ajuntament pugui disposar d’un seguit
de pisos per casos d’emergència social
o bé per destinar-los al lloguer social.
Mitjançant aquesta operació, la població de Tiana podrà disposar d’aquests
recursos habitacionals en un termini de
temps molt raonable i sense haver de
fer cap despesa econòmica ni personal. Tal com assenyalen des de FEM
CIUTAT, el pal de paller de la cooperativa continuarà sent l’esperit de “treballar
per aconseguir fer de l’habitatge un element integrador i regulador del mercat”

D’esquerra a dreta, el secretari de l’Ajuntament de Tiana, Pau Sanz, l’arquitecte redactor del
projecte Lluís Jubert, la regidora d’Urbanisme Núria García, l’alcaldessa de Tiana Esther
Pujol, el president de ‘Fem Ciutat’ Pep Miró, la impulsora de projectes cooperatius Eva
Martínez i l’arquitecte municipal de Tiana, Daniel Farrés.

Les promocions barcelonines
continuen en marxa i a bon ritme
Més enllà dels nous projectes en les
que s’ha immers FEM CIUTAT en
les darreres setmanes, cal destacar
que les promocions situades a
Barcelona continuen en marxa i
a bon ritme. Entre aquestes cal
destacar les del Turó de la Peira i
la plaça de la Gardunya. Iniciatives
que tenen com a voluntat “facilitar
l’accés a l’habitatge a les persones
que, tot i tenir ingressos mensuals,
per un motiu o altre queden fora del
mercat lliure de l’habitatge i tampoc
poden assumir les quotes d’un
lloguer privat”, expliquen des de la
cooperativa.
Per aquest motiu i amb l’objectiu
de seguir la mateixa línia social,
la societat s’ha presentat a un nou
concurs públic per desenvolupar
l’habitatge que s’ha de dur a terme

en un solar de la Clota. Unes llars
basades en el Dret de Superfície, el
qual s’ha de recordar que queda a
mig camí entre la compra i el lloguer
i que es basa a cercar l’estabilitat del
mercat immobiliari. A més, s’ha de
posar de relleu que aquest acord amb
l’Ajuntament de Barcelona contempla
una permuta de pisos, els quals es
destinaran al lloguer públic des del
Patronat Municipal de l’Habitatge.
Per últim, destacar els 40 habitatges
protegits de la promoció Sant Adrià
de Besòs - Fòrum Litoral, els quals es
troben dividits entre el règim general
i el preu concertat. Tots ells compten
amb tres dormitoris, dos banys i una
àmplia terrassa. A més, la llum omple
totes les estances principals, ja que
aquestes donen directament
a l’exterior.

SOLUCIONS
Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)
(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com
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El futur espai comunitari del carrer Nàpols
donarà un petit respir a un barri sotmès a una
gran pressió turística que arrossega un dèficit
crònic d’equipaments públics i zones verdes

L’ateneu de Sagrada
Família ja no és una faula
Cristina Palomar
L’ateneu popular de Sagrada Família podria ser una realitat el primer
trimestre de l’any 2019. Així ho
esperen les entitats veïnals, socials i culturals del barri que, inassequibles al desànim, han fet pinya
i batallat durant anys contra vent
i marees per aconseguir l’espai
comunitari. Sagrada Família és un
barri peculiar: arrossega un dèficit
crònic de zones verdes i d’equipaments, i suporta una pressió turística de magnituds colossals per la
presència del temple expiatori de
Gaudí. En aquest escenari sempre tan convuls i amb interessos
enfrontats, la compra per part de
l’Ajuntament de Barcelona d’un local d’uns 1.400 metres quadrats al
carrer Nàpols 268-270 per transformar-lo en un punt de trobada del
veïnat és una petita gran notícia.

La quadratura del cercle
El procés ha estat costerut. L’operació per un import d’uns 2,5 milions d’euros es va acabar de tancar
el gener de l’any passat i si no ha
estat encara més difícil és per la
bona predisposició de les tres parts
implicades: les entitats, que han
hagut d’encaixar renúncies tan
importants com el rescat de l’emblemàtic cine Niza; l’aleshores regidor del districte de l’Eixample,
Agustí Colom, que no va dubtar a
buscar alternatives per donar res-

av sagrada família

L’ateneu tal com era quan l’Ajuntament va comprar el local
posta a les demandes del barri; i
el propietari del bonic local que
durant dècades va ser la seu de
l’empresa Vidal Aymerich, especi-
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La bona predisposició
de les tres parts
implicades ha fet
possible que el
projecte tiri endavant
alitzada en la fabricació de fornitures i accessoris per a la indústria
de la moda, bany i confecció, i que

ara s’ha traslladat a Sant Adrià. La
quadratura del cercle.

‘El Poblet’ té molts números
L’ateneu popular probablement
durà el nom d’El Poblet, tot i que
la tria encara no és definitiva.
La raó del nom proposat és que
l’equipament es localitza en la
zona del barri delimitada pels carrers Marina i València que abans
de la guerra civil duia aquest nom
en referència a l’elevada concentració de cases envoltades d’una
zona majoritàriament agrícola. El
que sí que està confirmat és el seu
disseny diàfan, ja que el projecte
està actualment en licitació amb

una inversió prevista al voltant
dels 2,5 milions més per a la complexa reforma. Tindrà només una
planta amb entrada pel carrer Nàpols i ocuparà bona part de l’interior d’una illa de l’Eixample amb
algunes parts que s’hauran de
conservar, com els patis interiors.
L’equipament serà lloc de trobada i seu dels Castellers de Sagrada Família, el Club d’Escacs Torre
Negra, l’Esbart Gaudí, el grup teatral Dinamics Teatre i els Bestialots Espurnejats de Sagrada Família. Així, fins a una vintena llarga
d’entitats de tots colors i mides
que han participat tant en els processos participatius impulsats al

Final feliç però no tant: el cine Niza no té salvació
Si en aquesta història plena de caramboles
hi ha un protagonista destacat -i
malaguanyat-, aquest és el cinema Niza.
La mobilització veïnal aplegada el 2015 a la
Plataforma Salvem el Niza per evitar que
la piqueta arrasés l’única sala del barri, no
va aconseguir aturar el projecte dat i beneit
per l’alcalde Xavier Trias d’enderrocarlo per construir-hi un supermercat i un
edifici amb accés a un interior d’illa públic.
Tanmateix, sí que va generar prou pressió
perquè el nou equip de govern municipal
-i sobretot del districte de l’Eixample, on
alguns dels nous consellers havien format
part de la plataforma- es prengués la
demanda seriosament.
“El projecte de fer un ateneu popular
neix de les reivindicacions del Niza”,
recorda Joan Itxaso. “Jurídicament no es
podia aturar la iniciativa immobiliària
sobre el cine perquè es va heretar del
govern Trias, però en canvi es va comprar
la idea de l’ateneu popular”, afegeix. De fet,
va ser gràcies a la immobiliària Cel Urbà
-que s’encarrega de l’operació del Niza- que
el districte va saber que hi havia un local

en venda a la vora. No era tan gran com el
solar del cine -uns 2.000 metres quadrats-,
però podia servir si es compensava amb un
altre espai al barri i s’aconseguia que els
promotors del Niza fessin una aportació
solidària a l’ateneu.
Fos obra d’un miracle o de la
voluntat política, el cas és que les dues
coses es van aconseguir: al futur petit
equipament del carrer Sicília -vinculat
al nou hotel Henkel- s’hi farà un casal
de gent gran i els promotors del Niza
han aportat un milió d’euros a l’ateneu.
Tot i això, Itxaso recorda que aquest
equipament comunitari “no dona
resposta a totes les necessitats del barri”.
La llista és llarga i inclou projectes que
s’arrosseguen des de fa anys, com el
del solar que Aigües de Barcelona té al
carrer Mallorca. “És una reivindicació
prioritària, però fins ara l’Ajuntament
no ens ha fet cap proposta”, lamenta tot
i matisar que l’espai forma part dels 10
solars susceptibles de ser equipaments
sobre els quals pesa una suspensió de
llicències municipal temporal.

barri per definir les necessitats del
centre com a les converses amb
l’equip tècnic del districte. Per
evitar que l’ateneu acabi sent un
gabinet dels Germans Marx s’aposta perquè el gestioni amb mà de
ferro i guant de seda una comissió
en representació d’una federació
d’entitats. “Hem estat mirant
model de gestió i apostem per
una gestió cívica”, explica Joan
Itxaso, responsable de temes urbanístics de l’Associació de Veïnes
i Veïns Sagrada Família, i un dels
protagonistes d’aquesta història.
Han estat tan aplicats que, fins i
tot, han començat a planificar la
programació futura dels usos de
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Una vintena llarga
d’entitats de totes
mides i colors han
format part del
procés participatiu
l’espai comunitari. El futur ateneu
tindrà una sala d’actes polivalent
amb capacitat per a unes 300 persones i es podrà dividir en dos espais més petits. També disposarà
de tres bucs insonoritzats perquè
els grups de música no molestin el
veïnat mentre assagen, dues sales
de reunions tancades, un espai
-que al projecte apareix esmentat
com a “espai d’estada”- obert i,
finalment, la cirereta del pastís:
el bar. Tanmateix, no serà un bar
normal. “No volem que sigui un
negoci, sinó un centre d’intercanvi i de socialització del barri.
Serà l’ànima de tot el projecte i
no estarà obert al carrer perquè
no serà un negoci ni farà competència a ningú”, explica la Consol
Montenegro, de l’entitat veïnal.
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Breus
de barri
Sant Adrià del Besòs

La tèrmica i el patrimoni

Des de l’any 2007 hi una guerra
oberta sobre quin ha de ser el
futur de les tres xemeneies de
l’antiga central tèrmica de Sant
Adrià. Les entitats ciutadanes
reivindiquen la seva conservació
com a símbol d’identitat i
patrimoni industrial, i que
l’espai es destini a usos socials
i culturals. Els propietaris dels
terrenys i de les instal·lacions es
resisteixen perquè volen treure
el màxim profit immobiliari.
Ara és el moment de prendre
decisions. Els ajuntaments de Sant
Adrià, de Barcelona i de l’àrea
metropolitana han de donar suport
a la reivindicació popular.
Prosperitat

Carril bici ‘interruptus’

Partint d’una valoració positiva
sobre el desplegament dels carrils
bici, l’AV de Prosperitat eleva una
queixa a l’Ajuntament per la falta
d’informació prèvia sobre el carril
que s’ha instal·lat a l’avinguda Rio
de Janeiro. Primer, va estar tancat
mesos i mesos tot i que ja estava
operatiu. Segon, es tracta d’un
carril interruptus, ja que ha de
connectar-se a la resta de la xarxa
però, de moment, en resta aïllat.
En tercer lloc, ha creat un efecte
“col·lateral” no desitjat, i és que
envia el trànsit a l’interior del
barri. Els veïns estan convençuts
que una informació prèvia hagués
pogut evitar aquests problemes:
un carril bici mal implementat
alimenta les consciències contra
aquest lloable transport.
Hostafrancs

Plaça Joan Pelegrí

S’han acabat les obres de reforma
de la plaça Joan Pelegrí i s’hi han
incorporat diverses demandes
veïnals: la col·locació de jocs
infantils, zones d’ombra, bancs,
vegetació i una font. Després de
la inauguració, els skatters hi
van ocupar una part important
de l’espai, fet que va provocar
preocupació entre els veïns. El
districte ha accedit a col·locar-hi
mobiliari urbà dissuasori.
Sant Andreu

Reforma del carrer Gran

El projecte de remodelació del
carrer Gran de Sant Andreu,
aprovat el mes de desembre,
pacificarà el carrer i donarà
prioritat als vianants. Es recull
així una històrica reivindicació que
ja feia dues dècades que durava.
Queden lluny aquells anys, mitjan
segle XX, en què la presència
massiva de vehicles de motor
provocava taps, contaminació
i sorolls. Felicitats!
Esquerra de l’Eixample

La Model obre per sempre
La Model obre portes per no
tancar-les mai més. El 21 de
gener ha estat una data històrica
a partir de la qual el recinte
de l’antiga presó es converteix
en un espai de lliure accés.
El pati estarà obert tots el
dies i les instal·lacions podran
visitar-se en horaris convinguts.
També començarà a acollir
esdeveniments culturals, com la
II Jornada de la xarxa de ciutats
contra la impunitat franquista,
aquest mateix mes de gener. Un
procés participatiu definirà els
usos futurs del recinte. Una mica
d’agilitat, si us plau! El barri i la
ciutat ja han esperat prou.

Prou de ciment a la
muntanya de Montjuïc
Volem un Montjuïc
més natural o bé
una muntanya més
equipada? Semblava
que la resposta era
clara, però la polèmica
ha tornat a esclatar
amb motiu del Pla
d’Equipaments
del Poble Sec
Ana Menéndez
Presidenta de la Favb
El districte de Sants-Montjuïc ha
avançat el projecte de construir
un gran equipament a la falda
de Montjuïc, justament a una de
les fronteres entre la ciutat més
urbanitzada i el parc, el Passeig
de l’Exposició. I davant d’una
nova depredació de zona verda en
aquest pulmó de la nostra ciutat,
al barri han saltat les alarmes i
s’ha constituït la Plataforma Salvem Montjuïc, que aplega un bon
grapat d’entitats i col·lectius:
l’Associació de l’Hort de la Font
Trobada, l’Associació de Veïnes i
Veïns de la Satalia, l’AMPA BoscMontjuïc, l’AMPA Jacint Verdaguer,
el Centre d’Estudis de Montjuïc, la
Companyia Sargantana, l’Associació Galanthus, l’AFA Poble Sec, la
Favb i Ecologistes en Acció.

Quinze anys de piqueta
Una alarma justificada per la deriva urbanitzadora que ha amenaçat
el parc en els últims quinze anys,
en què de forma continuada i persistent s’han anat construint tota
mena d’edificis i artefactes: l’Hotel Miramar, el Museu Olímpic, la
Residència Tres Pins, el centre de
dia ASPACE, la Caserna de Bombers
al passeig de Montjuïc, la fàbrica
de taüts i el Museu del Carruatge
al costat del cementiri, l’ampliació
del Far, les sobre-dimensionades
estacions del nou Telefèric, l’ampliació de l’estació del funicular,
l’aula ambiental de la Fundació
Miró, les ampliacions dels equipaments esportius de la Bàscula,
la Satalia, el tennis Pompeia i el
Club Natació Montjuïc, el CAP les
Hortes, el CAP del Doctor Ribes, el

marc fons

L’equipament és percebut com una nova agressió
bloc d’habitatges del carrer Esparver, la Residència Font Florida, les
urbanitzacions de camins com el
passatge de les Bateries i Tres Pins
o l’ampliació de la zona asfaltada
del Sot del Migdia. Tot això sense
parlar de les obres olímpiques precedents, que van suposar una gran
transformació de la muntanya,
amb actuacions de gran impacte
com l’Anella olímpica i els grans
vials d’accés i evacuació o les piscines de salts.
Aturem-nos a analitzar una
mica aquest llarg llistat, perquè hi
han actuacions de caire ben diferent. L’operació Hotel Miramar, un
escàndol denunciat per Rafa Cá-
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Hi ha altres opcions
d’aprofitament
d’allò construït
i infrautilitzat, com
el Palau d’Esports
ceres en aquesta mateixa tribuna
sota l’eloqüent titular “Un Hotel
en mi jardín” (Carrer número 90,
pàgina 11), va ser un saqueig de
zona verda que no només va sostreure a la ciutadania una part
important del parc, amb privatit-

zació de zona enjardinada afegida,
sinó que a més va fer desaparèixer
per sempre més un tram d’un dels
camins més antics de la muntanya,
el que sortint del Portal de Santa
Madrona ascendia fins al Castell.
Algunes són fruit de l’oportunitat, decisions poc meditades que
van col·locar a Montjuïc tot allò
que no cabia en un altre lloc, amb
mentalitat de calaix de sastre.
D’altres obeeixen a la satisfacció
de necessitats de creixement dels
equipaments en funcionament,
sense un criteri de contenció. I
una part important ha estat fruit
de la pressió que els barris del perímetre han anat exercint sobre
la muntanya, i han fet que acollís moltes de les seves necessitats d’equipaments. És en aquest
conflicte que ens tornem a trobar
actualment, tot i la MPGM aprovada al desembre de 2014 que
en la seva declaració de criteris
pretenia posar fi a la deriva tantes
vegades denunciada per un veïnat
sensibilitzat que viu la proximitat
de Montjuïc com un privilegi quotidià a conservar i protegir.
Perquè els barcelonins ja no
són aquells que Josep Pla assenyalava a propòsit del Parc de la
Ciutadella: “Solitari, silenciós, totalment passat de moda, els barcelonins hi viuen d’esquena”. El

Massa equipaments sense ús
El nou equipament s’ubicaria sobre un espai verd
existent que salva un gran desnivell d’uns 20 metres, amb condicions topogràfiques difícils. 7.800
metres d’una nova construcció que destinaria una
part a un gran pavelló poliesportiu i una altra a
un espai polivalent amb usos encara sense definir.
Un volum important, de gran impacte, que contrasta amb la superfície d’equipament infrautilitzat o tancat existent al barri de Poble Sec: 9.686
metres de les piscines de salts, 13.353 del Palau
d’Esports, 1.293 de les finques de RNE i l’Antic
Institut Botànic, més de 1.500 metres de sostre
d’equipament derivat del PMU de la Satalia, una
parcel·la d’equipament (7b) de 199 metres edifi-

cables al carrer Blesa 1, a més de diferents superfícies expectants en situacions diverses.
I no podem deixar d’esmentar un gran edifici d’una altra escala, doncs estem parlant de
43.167 metres construïts, que és el de Tres Xemeneies: buit i tancat des de la seva edificació, que
ha anat canviant de mans en els últims anys en
el marc del procés especulatiu que viu la nostra
ciutat. Tot el conjunt demana una reflexió. Però
sobretot, ¿quin sentit té projectar un nou equipament esportiu quan a molt poca distància trobem
dues gran peces esportives en un estat deplorable, reivindicades pel barri des de fa molts anys?
Aquí falta visió sostenible de futur.

Poble Sec viu de cara a Montjuïc,
així és que la peça de la polèmica i
d’altres ja van ser tema de discussió al llarg dels vuit interminables
anys que va trigar a definir-se i
aprovar-se el projecte, i finalment
van ser motiu d’al·legacions. Prou
ciment a Montjuïc perquè hi ha altres opcions d’aprofitament d’allò
construït i infrautilitzat, com el
Palau d’Esports o les piscines de
salts, i hi ha també peces menors.

Procés tancat en fals
Al llarg del procés participatiu
endegat pel Pla d’Equipaments,
en diferents sessions presencials
i digitals s’ha reclamat la renún-
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Al procés participatiu
ha faltat transparència
en la presentació
de la informació i de
les possibles opcions
cia al projecte, rebent respostes
no admissibles, sense motivar. En
una fase ja avançada es va obrir
de nou per part dels participants
la proposta de no construcció, que
va resultar la més votada amb més
del doble de suports respecte de la
següent. Però hem de dir que, sense finalitzar encara, no ha estat un
procés participatiu vàlid: ha estat
capaç d’arribar a molt poca gent;
no ha estat gens ambiciós quant al
seu horitzó i a la seva visió de futur; parteix d’un estudi de diagnosi
encarregat a una empresa que manifesta tenir bastant poc contacte
amb el territori; ha estat mancat
de transparència en la presentació
de la informació i de les possibles
opcions; ha estat molt dirigit des
d’un bon principi, i es prefigurava
la tria entre opcions sense obrir un
debat que finalment s’està produint al marge del procés participatiu. Aquest no s’hauria de tancar
en fals. Estudiar seriosament totes
les opcions hauria de ser l’objectiu
primer. Amb respecte per als veïns
i veïnes. I conservant Montjuïc, un
bé únic i escàs de tota la ciutat.
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Els ‘lobbies’ privats, contra
la participació ciutadana
joan maria soler
La Delegación del Gobierno i CCIES
(agrupació d’empreses que tenen
com a vice-president Albert Martínez Lacambra, director general
d’Agbar) han anunciat que presentarien dos recursos contenciosos
administratius contra el nou Reglament de Participació Ciutadana. El
punt de mira dels recursos és l’article 74.3. I sobre aquest punt, la
Favb hi té molt a dir.
Recordem breument el procés:
Quan el mes d’octubre es van aprovar finalment les noves Normes de
Participació de l’Ajuntament de
Barcelona portàvem més d’un any
discutint l’articulat però, malgrat
això, durant el període d’exposició
pública, la Favb va presentar-hi 48
al·legacions recolzades per 60 associacions de veïns i veïnes.

Compromís de compliment
Al començament del procés de
discussió de les normes vam escoltar com, amb certa alegria, es
deia que les normes introduïen
elements de democràcia directa,
la qual cosa, més enllà de les voluntats, no era certa. L’actual ordenament legal, que és garantista
al cent per cent de la democràcia
representativa, no permet que les
consultes siguin d’obligat compliment, és a dir, no poden ser un referèndum. No obstant això, el fet
que la ciutadania pugui expressar
la seva opinió amb un vot pressiona
políticament d’una manera enorme els representants municipals.
És per això que la Favb veia molt
interessant que el reglament pogués obrir l’escenari de les consultes.
No obstant, en el text presentat en
l’exposició pública hi havia importants limitacions que van ser objecte de les nostres al·legacions.
Una, que abans d’engegar un procés participatiu seria un “detall”
que els representants municipals
estiguessin obligats a definir el
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Roda de premsa per presentar la consulta ciutadana sobre la municipalització de l’aigua
grau amb el qual estan disposats
a complir el resultat. Gràcies a la
nostra al·legació aquest compromís va quedar prou ben recollit en
l’article 22 -2 del redactat final.

Contra el “dret” de veto
L’altra gran limitació que tenia el
redactat estava precisament en
l’article 74, que indicava que totes
les consultes, sense distingir si són
d’iniciativa municipal o d’iniciativa
ciutadana, havien de ser aprovades
pel Consell Municipal amb 2/3 dels
seus membres. La Favb va posar el
crit al cel perquè considerava que
en el cas de la iniciativa ciutadana,
després d’haver fet un gran esforç
per recollir 15.000 signatures recolzant la consulta, no era de rebut que el Plenari Municipal ho vetés. Hem de tenir en compte que,

per iniciar el procés de recollida de
signatures, la pregunta ha hagut de
superar els tràmits de l’admissió
que garanteix que és una qüestió
que no afecta els drets i llibertats
fonamentals, que la matèria de la
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El camp de batalla
és l’article 74 de les
Normes de Participació,
fruït d’una al·legació
presentada per la Favb
qual és objecte és competència
municipal, que la seva execució és
possible pressupostàriament i que
no interfereix amb altres processos
en marxa (articles14, 70 i 71). Però

un cop passats aquests requeriments, que són del tot raonables,
i amb 15.000 signatures validades
sota el braç, la Favb considera
que el Plenari ha d’aprovar la realització de la consulta de manera
preceptiva. En cas contrari, si el
plenari municipal, en comptes de
convocar la consulta, tingués la
potestat de vetar-la, crearia una
gran frustració entre els seus promotors. De fet, això és el que va
passar amb l’anterior reglament
de participació, quan la Plataforma 0-3 va presentar una iniciativa
ciutadana amb 25.000 signatures
contra les retallades en les escoles
bressol públiques, la tramitació del
qual va impedir el plenari de l’alcalde Trias.
Per aquest motiu era tan important aquesta al·legació. I va

Clam veïnal per la unió del Tramvia
redacció
El passat 20 de gener, associacions veïnals, sindicals i ecologistes de l’àrea metropolitana van
reunir més d’un miler de persones per denunciar el boicot polític a la unió dels dos tramvies
(Trambaix i Trambesòs) per la Diagonal. Dues
marxes que van sortir respectivament de la
plaça de Francesc Macià i de les Glòries van
recórrer l’espai de 3,8 quilòmetres que separa
el “tramvia interruptus”, per confluir a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer i llegir un manifest. La proposta perquè el tramvia creuï tota
la Diagonal té opositors molt poderosos, com
el lobbies partidaris del cotxe, entre els quals
destaca el totpoderós RACC. Pressionen de mil
maneres els grups municipals, que bloquegen
els possibles acords per interesos partidistes
que res tenen a veure amb els interessos de
la ciutat. L’aposta pel tramvia implica la disminució de la contaminació atmosfèrica i la
millora de la mobilitat. L’anunci que el PDCat
donarà suport als pressupostos d’Ada Colau a
canvi, entre d’altres coses, de fer desaparèixer una partida per estudiar la unió del tramvia va indignar molts manifestants.

Mobilització per la unió dels tramvies, el dissabte 20 de gener
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ser acceptada!, si bé no en la seva
literalitat, sí en el seu contingut.
Ara, en l’article 74-3 de les Normes de Participació aprovades diu
que el plenari podrà denegar la
realització d’una consulta “només
si no s’adequa a l’ordenament jurídic”, la qual cosa exclou una votació política per impedir-la.
Els dos recursos anunciats han
anat directes contra la nostra al·
legació. No ens ha d’estranyar.
Els grups de pressió estan massa
acostumats a condicionar els vots
del plenari dels representants municipals i, amb l’actual 74, aquests
perden capacitat davant la voluntat de la ciutadania.
A ningú se li escapa que el recurs del senyor Martínez Lacambra
contra la normativa de Participació és per torpedinar la consulta
sobre la remunicipalització de la
seva empresa. En la presentació
també criticava que els promotors
de la consulta no informaven de
la indemnització milionària que
s’hauria de pagar per aquesta municipalització, qüestió que no és
certa, si es dona l’escenari que
ell, de manera deliberada, oculta: la concessió de la gestió de
l’aigua va ser anul·lada pel TSJC i
ara està pendent del dictamen del
Tribunal Suprem.
Veure que la Delegación del Gobierno i CCIES trien el mateix dia
per anunciar dos recursos contra
les consultes és una coincidència
que queda curta declarar-la sospitosa. Intercanvi de favors, portes
giratòries... ¿o no és sospitós que
l’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, hagi estat fitxat
per l’empresa privada d’Aigües de
Banyoles?

Més iniciatives ciutadanes
Què és el que passarà a partir
d’ara? Se celebraran les multiconsultes? No ho sabem. El que sí
que sabem és que la millor manera
de defensar l’article 74 i les pròpies consultes és al carrer, mobilitzant-nos per recollir milers de
signatures. Agrairíem que els qui
llegiu aquestes línies us féssiu fedataris i portéssiu sempre a sobre
un plec de signatures per convidar
tothom que us trobeu a signar.
A part de la consulta sobre la
remunicipalització de l’aigua,
hi ha altres dues iniciatives que
també recullen signatures: #HabitemElSantPau, un projecte cooperatiu amb fort arrelament veïnal,
i la del canvi de nom de la plaça
Antonio López, que era un significat traficant d’esclaus.
A més, hi ha una altra iniciativa ciutadana que també necessita
15.000 signatures però, en aquest
cas no és per fer una consulta, sinó
per demanar una ordenança de
terrasses veïnal que tiri enrere la
pactada pel govern municipal amb
el gremi de restauradors, que és
profundament desregularitzadora
de l’espai públic.
Malauradament, aquestes signatures no es poden recollir online. Cal fer-ho presencialment i
això requereix un gran esforç per
part de tothom. Ens hi juguem
molt. El poder contra la participació, el poder de participar!
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La Nau Bostik, impuls
ciutadà, fre institucional
L’antiga fàbrica de
cola de Sant Andreu
tancada fa 10 anys va
ser ocupada el febrer
de 2015 per generar
un espai per al barri
i per a la cultura.
L’Ajuntament, però,
ha posat diferents
entrebancs per a
la seua continuïtat
V. Canet
“En tres anys no hem aconseguit
poder explicar-nos ni a Cultura,
ni al districte de Sant Andreu, tot
i que és notori que molts càrrecs
públics de la ciutat en són usuaris. Per això esperem que, després d’una sèrie d’entrebancs que
tenen a veure amb l’homologació
de les naus a la normativa vigent,
i amb el canvi de responsabilitats
polítiques (Sant Andreu i Cultura
estaven en mans del PSC), ens permetin fer un “reset” i superar, amb
diàleg, els malentesos que hàgim
pogut tenir fins ara”, afirma Xavier
Basiana, un dels principals impulsors del projecte de la Nau Bostik
i que ja havia promogut amb èxit
la Nau Ivanow també a Barcelona.
Camilo Ramos, fins fa poc responsable d’Urbanisme de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona (Favb) i veí de Sant Andreu, es mostra també optimista:
“Avui l’Ajuntament ja veu que una
part de les naus han de ser equipament, cosa que és un avenç substancial. Però el tema fonamental
és de quin tipus, per a què i com
segueix dempeus”.
“La Bostik és més dinàmica que
les fàbriques de creació que té al
seu voltant, com ara la Nau Ivanow
o Can Fabra, i això té a veure amb
la dedicació plena de les persones
que gestionen el projecte”, indica Ramos, i afegeix que a banda
de l’autogestió el projecte també
implica “una forma de viure d’un
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La Bostik s’ha convertit en un espai de referència artística
col·lectiu al voltant d’un lideratge clar”. Per a l’activista veïnal,
compaginar totes aquestes circumstàncies és un repte que ja es
va plantejar amb la Nau Ivanow i
que no s’ha resolt.
El debat se centra en quina participació pot tenir-hi l’Ajuntament.
Comptar amb finançament públic
és un objectiu que per a Ramos
requeriria una major formalització
del projecte, ara massa subjecte,
al seu parer, a “la improvisació”.
“El districte i l’Ajuntament no han
comprès que la ubicació de la Bostik li dóna singularitat i una potència de futur difícil d’imaginar en
un altre lloc” i afegeix que a l’ad-

ministració local li “falta una visió
estratègica de districte dins de la
ciutat metropolitana”.

Planejament urbà incomplet
L’espai on està situada la Nau Bostik està afectat pel Pla Urbanístic
de Sant Andreu-Sagrera, que incloïa un projecte de cobriment de les
vies i l’estació de tren prevista,
“elaborat amb una perspectiva
de generar unes plus-vàlues suficients que cobrissin els costos de
l’operació”, explica Ramos. La nau
està ubicada en un espai en el qual
estava prevista una zona verda.
Actualment, però, les obres estan
aturades des de fa dos anys arran
de diverses acusacions de corrupció. I és que les institucions i els
tècnics urbanístics es van oblidar
de pensar equipaments per a la
zona amb una perspectiva metropolitana i descentralitzada .“No
es va tenir en compte el potencial
del transport públic que es generava al voltant de la zona, que permetia i feia desitjable que puguin
acabar realitzant-se projectes culturals propis d’una centralitat metropolitana”, afirma Ramos. Per a
l’activista veïnal, la idea d’un nou
espai de cultura contemporània al
nord de la ciutat és “excel·lent”
i el col·lectiu que l’impulsa “ha
demostrat capacitat de gestió en
condicions difícils”.

Xarxa veïnal i cultural
El projecte de la Nau Bostik sorgeix
de “la voluntat de recuperar i preservar el patrimoni industrial a través de la conservació de l’estructura i part del mobiliari de l’antiga
fàbrica de cola i, alhora, aixecar
un nou equipament de ciutat”, in-

dica Basiana. La gestió comunitària
de l’equipament li dóna major dinamisme en comparació als espais
més institucionals: li permet anar
més enllà de les propostes ja establertes i així integrar disciplines
com l’art urbà. “Volem aportar un
relat complementari als relats alternatius que s’han generat als últims anys des de la cultura de base
a través d’una gestió arrelada al
territori”, afirma l’activista cultural. D’altra banda, Basiana indica
que la Bostik apropa la cultura de

Procés Constituent, Esquerra Republicana de Catalunya, Podem,
o ara el Comitè de Defensa de la
República de la Sagrera”, assenyala orgullós Basiana. La Bostik és un
espai viu de gairebé 5.000 metres
quadrats hàbils per al teatre, la
música, la pintura, la fotografia i
la gastronomia i s’està treballant
per poder oferir música en directe. La nau acull una gran varietat
d’actes: tallers, conferències, cursos, exposicions, fires, festivals...
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El plantejament de la Bostik barreja “la potència d’un CCCB, la gestió comunitària d’un Ateneu Popular de 9 Barris i l’actiu dels valors
d’economia social i cooperatius de
Can Batlló. Aquesta seria la síntesi del que tenim al cap”, assegura
Basiana. “De moment aquesta ha
estat la nostra manera de funcionar. Ara bé, per poder continuar
amb aquest ritme i fer viable un
equipament com el que hem plantejat, necessitarem finançament.
Creiem que és hora de poder parlar amb l’Ajuntament i la Generalitat, a banda de buscar altres vies
per obtenir ingressos”, assenyala
Xavier Basiana. “L’únic que ha fet
l’administració fins ara és posar
pegues. Comprenc les que anaven
lligades a la seguretat, però no les
que tenen a veure amb l’activitat
cultural. Ho veuen més com un
problema que com una oportunitat”, explica Camilo Ramos. Però
també afegeix que un equipament
cultural d’aquest tipus necessita
“un projecte sòlid que justifiqui
els recursos públics a invertir” i
conclou que “aquest és el repte
fonamental a salvar”.

Amb el projecte
en marxa de manera
autònoma, el debat se
centra en quin paper hi
pot jugar l’Ajuntament
base als barris, alhora que permet
alleugerir l’oferta cultural del centre de la ciutat, molt ofegada pel
fenomen del turisme. “Bona part
de l’activitat que absorbeix no seria possible en altres espais de la
ciutat. L’exemple més visible és
l’art urbà. Els murals i grafitis de
les parets de la Bostik l’han convertit en un dels espais de referència
en aquesta disciplina. Una mena de
museu d’art urbà”, explica.
L’espai acull col·lectius culturals com ara una cooperativa de
fotografia i diferents espais de
creació per a pintors, escultors i
dissenyadors gràfics. És també un
espai obert a moviments socials i
polítics. “Hem nascut al caliu de
moltes iniciatives polítiques i socials noves: Barcelona en Comú,

Finançament per continuar
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Breus
de barri
Sant Andreu de Palomar

Estació sense data

La represa de les obres de la
Sagrera-Sant Andreu no afectarà
l’estació de Sant Andreu Comtal,
la reforma de la qual continua
aturada sine die. Se sospita que
s’haurà de fer una nova licitació
si es demostra que hi ha hagut
irregularitats. Un centenar de
veïns, per tercer any consecutiu,
van protestar encadenant-se
simbòlicament a l’estació per
exigir a les autoritats, judicials i
polítiques, que es posin les piles
i desbloquegin el tema d’una
vegada per totes. L’AV de Sant
Andreu de Palomar explicava
que l’estació, “que està en un
estat deplorable”, és una part
imprescindible per avançar en
la resta d’obres i que el barri
no acceptarà que l’anunci
dels ascensors com a solució
provisional serveixi d’excusa per
endarrerir-les.
Ciutat Meridiana

Barri pobre, mercat buit

Aspecte de la ronda a l’alçada de la Vall d’Hebron, amb el mur de la primera fase de les obres
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Ronda de Dalt, reforma
amb desacord veïnal
Els veïns d’HortaGuinardó s’oposen
al pla proposat per
l’Ajuntament per cobrir
la via i volen que
s’implementi el projecte
que van consensuar les
associacions veïnals
amb el consistori
de Xavier Trias
marc villoro
Després de 30 anys de demanar
una solució per als problemes que
la ronda de Dalt genera als barris
d’Horta-Guinardó més afectats pel
seu pas -Montbau, Sant Genís dels
Agudells, Teixonera, Parc de la Vall
d’Hebron i Font del Gos-, i sense
que cap dels governs de l’Ajuntament al llarg de tres dècades els
donés la solució, el març de 2015
als veïns se’ls va obrir un nou horitzó amb un projecte de cobertura
de la ronda que satisfeia en gran
part la seva reivindicació. Així, en
la darrera etapa del govern Trias,
i després de dos anys de negociacions, es va consensuar l’avantprojecte amb una inversió prevista
d’uns 400 milions d’euros.
Com explica Tony Mateo, president de l’Associació de Veïns de
Montbau, “tots els governs anteriors ens van dir que no hi havia
solució possible, que no era viable i que era molt costós. Amb el
govern Trias, com que els polítics
sempre venen amb la carta dels
Reis Mags quan hi ha eleccions,
la primera proposta per a tots els
barris de la Vall d’Hebron era el
cobriment de la ronda de Dalt. Al

final van buscar una enginyeria
externa perquè fes una proposta
i aleshores va donar una solució
que convenç a tots els barris. A
partir d’aquest punt, el que diem
és que hi ha un deute històric amb
aquests barris, que aquest és un
projecte de ciutat i, sabent que hi
ha una solució i que és viable, ja
no podem fer marxa enrere”.
El maig de 2015 es van celebrar
les eleccions a l’Ajuntament guanyades per Barcelona en Comú i,
segons Mateo, “hi ha aquesta proposta consensuada amb totes les
entitats veïnals que va donar lloc
a un document de base per realitzar els avantprojectes, entren els
comuns a l’Ajuntament, segueixen amb aquest document durant
els vuit primers mesos de mandat,
arribem a l’abril de 2016 i ens diuen que no, que aquest projecte
el troben faraònic en despeses i
que han fet una proposta alternativa”. Aquest nou projecte redueix
els costos i els terminis de l’obra
i inclou, a més d’Horta-Guinardó,
la cobertura dels trams de Gràcia
i Nou Barris.
Per a Tony Mateo, “al document
consensuat en cap moment no es
pretenia un cobriment del 100%,
sempre s’havia parlat d’entorn al
70% a Horta-Guinardó. Al document
alternatiu que proposen no arriba
al 20%, és a dir, proposen quatre
passarel·les i poca cosa més. És un
pas enrere bestial”.
Els dos projectes contemplen la
cobertura d’un tram de 180 metres
entre el mercat de la Vall d’Hebron
i l’Institut Vall d’Hebron, una obra
que va començar l’estiu passat i
que es reprendrà al març vinent i
per a la qual Barcelona en Comú,
en coalició de govern fins fa unes
setmanes amb el Partit Socialista (PSC), destina 15 milions per a

aquest mandat municipal. A l’estiu
es va realitzar una primera fase
amb la construcció dels fonaments
i un mur estructural a tot el tram,
mentre que al març està previst
aixecar els dos murs laterals que
serviran de suport per a la futura
llosa de cobertura.

Frustració veïnal
Aquesta intervenció és del tot insuficient per als representants veïnals. Lluís Cairell, president de
l’AV Teixonera, creu que “això que
estan fent jo l’anomeno una visera, és perquè callem i per dir-nos
que fan alguna cosa”. Enric Alifa,
president de l’AV Font del Gos,
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El projecte actual
rebaixa en més d’un
50% el pactat amb
l’Ajuntament anterior
i hi destina 15 milions
considera que “el que passa és
que això que han fet, o que van a
fer o acabar, serà un principi i un
final”, mentre que Miguel Giner,
vicepresident de l’AV Sant Genís,
exposa: “Imagina que decideixen
fer les Glòries i posen 15 milions,
així no es fan les coses. Si intervens a les Glòries has de veure allò
que et costarà o si fas el projecte
de la ronda has de veure quant et
costarà, però no, tinc 15 milions i
els poso aquí”. Sobre aquest punt,
Mateo afirma que “ja ens va bé que
es cobreixi aquest tram, però s’han
d’abordar els conceptes generals
de l’obra. La nostra principal queixa és que una vegada que tenim un
document consensuat amb totes
les entitats veïnals el que s’ha de

fer és seguir pas a pas i plantejar
el projecte en el seu conjunt. Quan
es gasten 15 milions en un tram de
només 180 metres llences tot l’esforç que hem empleat nosaltres tot
aquest temps. Aquests 15 milions
en 180 metres d’un total de quatre
quilòmetres on s’ha d’intervenir no
ens serveixen per a res”. Els quatre
representants veïnals coincideixen
a l’hora d’assenyalar que no volen
fer passes enrere, que s’ha d’implementar l’avantprojecte consensuat
en l’anterior mandat municipal,
fixar un calendari i la planificació.
Com diu Lluís Cairell, “sabem
el que volem, que es compleixi
allò pactat amb el govern anterior, tenim un avantprojecte durant
el mandat de Trias que està consensuat amb totes les associacions
de veïns i això a dia d’avui no s’ha
complert”. I Tony Mateo comenta
que “al Pla d’Actuació Municipal
(PAM) de Decidim Barcelona, entre
més de 10.000 propostes de ciutat,
la més votada va ser la cobertura de
la ronda de Dalt a la Vall d’Hebron.
Seguirem reivindicant un pla global
i un calendari d’etapes. En el que
queda de mandat esperem el calendari, no passarà, però l’esperem. És
cert que tots els governs anteriors
no van fer res, però mai havíem arribat tan lluny, mai havíem tingut
un avantprojecte, un document
consensuat que donés una solució a
tots”. En aquest sentit, Enric Alifa
apunta que “veuríem que l’Ajuntament té voluntat de continuar amb
el tema si ens donés un calendari,
però ens han enviat els avantprojectes i aquí s’ha acabat”.
La ronda de Dalt és una de les
grans artèries viàries de la ciutat i
té uns efectes sobre el veïnat, com
ara la contaminació atmosfèrica i
acústica, l’impacte paisatgístic o
la desconnexió entre els barris.

El barri amb el major índex
de pobresa de Barcelona s’ha
quedat amb el Mercat de Núria
pràcticament sense activitat
després del tancament de l’última
parada que aguantava. Només hi
resisteixen dos bars. El mercat
no s’ha inclòs en cap pla de
remodelació: no hi ha turistes
que puguin fer-lo viable. Els
seus clients compraven poc i els
venedors han marxat de tristesa.
A principis de segle, els mercats
alimentaven els barris obrers. Els
seus preus eren populars.
Fort Pienc

Casal a Transformadors

L’edifici de Transformadors,
construït el 1925 per subministrar
llum als troleibusos de la ciutat,
ha sigut recuperat per a ús
ciutadà. Després d’un procés
participatiu, la proposta veïnal
és la creació d’un casal de barri
amb un espai per a adolescents,
un altre per a la gent gran i un
punt d’informació juvenil. L’espai
acollirà projectes de les diferents
entitats i col·lectius del barri.
Barri Gòtic

Expulsió del veïnat

L’especulació i l’assetjament
immobiliari s’estenen com una
taca d’oli pel barri Gòtic. Els fons
d’inversió compren edificis sencers
i fan fora el veïnat per treure més
rendiment als habitatges. 3.200
veïns ja no estan empadronats
al barri. Les veïnes, però, no
es resignen i han començat a
organitzar-se. “Resistim al Gòtic”
es dedica a denunciar aquestes
situacions i promoure accions
reivindicatives, com l’ocupació
d’un edifici del carrer Correu Vell
que va quedar buit després que un
fons d’inversió fes fora els veïns.
Horta

En defensa del Bloc 17

El passat 13 de gener més d’un
centenar de veïnes i veïns d’Horta
van tallar el trànsit a l’alçada
del túnel de la Rovira en defensa
del Bloc 17. Des de l’any 1988
aquest edifici és la seu de diverses
entitats i col·lectius del barri.
L’edifici és propietat d’un banc,
que està negociant la seva venda
a una immobiliària. Les entitats
demanen a l’Ajuntament que opti
a la compra, argumentant que
al barri no hi ha cap altre edifici
d’aquestes característiques.
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Un passat que avergonyeix
Anaïs Barnolas

als esclaus i els més fidels els van convertir en criats,
servents o acompanyants.
L’abolició d’aquesta pràctica a les Antilles va haver
d’esperar fins al 1886. No obstant això, bona part del
tràfic negrer català es va produir en ple període de
prohibició. Per tant, es van fer esforços per ocultar-lo,
ja que la flota anglesa perseguia els bucs negrers. I la
premsa de l’època va contribuir a aquesta ocultació. No
obstant, en els arxius de Cuba i Gran Bretanya s’ha
aconseguit informació al respecte.

En l’imaginari col·lectiu encara preval la visió idíl·lica
dels indians com aquells aventurers que se’n va anar
a fer les Amèriques a la recerca de fortuna. Més
desconegut és com molts d’ells van aconseguir aquestes
fortunes basades en el tràfic d’esclaus, transportantlos d’Àfrica a Cuba. El 1984 l’historiador Josep Maria
Pradera ja va detallar en el seu article “La participació
catalana en el tràfic d’esclaus” els vaixells que van ser
capitanejats per catalans. En els darrers anys, però, els
historiadors han fet nous avenços i cada cop hi ha més
interès per conèixer aquest costat fosc de la història.
El llibre Negreros y esclavos, Barcelona y la esclavitud
atlántica (siglos XVI-XIX) coeditat per Martín Rodrigo
i Alharilla i Lizbeth Chaviano Pérez (Icaria Antrazyt)
recull les darreres descobertes en vuit estudis dels
màxims especialistes en la temàtica colonial.

La tornada a Barcelona

Hereus de l’esclavisme
Martín Rodrigo parla en el pròleg del famós discurs
d’investidura d’Artur Mas, en el qual va esmentar
moltes metàfores marineres en homenatge al seu
besavi. Però no va fer cap menció del seu rebesavi, en
Joan Mas Roig, del qual es té constància que el 1844
va dur 825 esclaus africans al Brasil en tan sols cinc
mesos (cal precisar que tan sols es comptabilitzaven
els que sobrevivien als viatges). Al mateix negoci
es va dedicar el germà d’aquest, en Pere Mas
Roig, conegut com El Pigat. Un
personatge que continua vigent
Fortunes amb el
tràfic de persones en la cultura popular representat
com a gegant en la Festa Major
Negreros y
esclavos. Barcelona de Vilassar de Mar. Aquest cas no
és insòlit, ja que l’autor assenyala
y la esclavitud
que una part dels ascendents dels
atlántica
qui integren en l’actualitat les
Martín Rodrigo i
elits polítiques i econòmiques de
Lizbeth Chaviano
Catalunya i Espanya i, en general,
(eds.)
de la vella Europa, van estar
Icària, 2017
clarament relacionats amb el món
de l’esclavitud atlàntica, ja fos en el
248 pàgines
comerç d’esclaus com en l’explotació
20 euros
de la força de treball en les

plantacions, en el cas espanyol, a Cuba i Puerto Rico.
D’esclaus a Barcelona, en va haver-hi des de l’Edat
Mitjana. Al segle XVI va haver un declivi, en part per
qüestions demogràfiques, però amb la participació
directa de les embarcacions catalanes en les colònies
americanes a la segona meitat del segle XVIII es
va reactivar l’esclavatge de subsaharians. En són
testimonis els anuncis que es reprodueixen al Diario
de Barcelona de 1799: “Qui vulgui comprar una Negra
de 18 anys, que sàpiga cosir, planxar i rentar, que
acudeixi a l’Oficina d’aquest Diari”. O bé ofertes com:
“Un negret de bons costums, que sap guisar, i pentinar,
desitja trobar un amo per servir-lo en aquesta ciutat”.
Quan a Espanya, per pressions de Gran Bretanya, es
va abolir l’esclavitud, els amos van concedir la llibertat

Quan es van perdre les colònies els indians van
tornar a Barcelona, com va ser el cas d’un negrer
desconegut fins ara, Jaume Torrents Salamedra, que
va fer tanta fortuna que es va poder instal·lar al Palau
Savassona -seu de l’Ateneu Barcelonès-. Els indians
van invertir en la banca, el transport marítim i el
sector immobiliari, deixant un llegat que forma part
de l’atractiu turístic de la ciutat. Encara queda per
investigar la relació de les fortunes dels indians amb
l’esclavatge i també sobre els mateixos financers, que
es van preocupar de no deixar cap registre d’ells ni de
l’organització de les expedicions.
Durant molts anys no ha interessat que aquesta
part de la història sortís a la llum. En el llibre
s’esmenta com el mateix Jordi Pujol va “renyar”
algunes vegades Josep Maria Fradera per voler ocuparse de la faceta poc agradable de la història catalana.
En la presentació del llibre, que va omplir de gom
a gom l’auditori del Museu Marítim de Barcelona,
diverses intervencions del públic van criticar el paper
dels governs espanyol i català i la seva contribució a
la ignorància sobre aquest capítol fosc de la història, a
diferència d’altres països que, almenys un cop a l’any,
commemoren les víctimes de l’esclavitud, com en el
cas del govern holandès, que fa cinc anys va expressar
públicament el seu penediment.
Una part de la història sobre la qual, tot i que ens
avergonyeixi, no es poden fer els ulls grossos. Tal
com diu l’historiador Xavier Juncosa: “L’esclavisme,
doncs, ens interpel·la moralment com a persones i com
a historiadors, conduint-nos sense embuts davant la
cruesa del mirall i el seu atziac afegitó, el silenci”.

Més que una revista
d’arquitectura
Maria Favà

Una monografia sobre una
publicació té molts números per
ser un totxo i només apta per a
estudiosos. Però la monografia
que ha fet el Jaume Fabre sobre
la revista CAU (Construcció,
Arquitectura Urbanisme) que va
publicar el Col·legi d’Aparelladors
des del 1970 al 1982 no és gens
totxo. Ans el contrari; és un llibre
amè, ben escrit -no descobreixo
Amèrica si dic que el Jaume Fabre
escriu molt bé- i fins i tot divertit.
I és de lectura obligada tant per
a periodistes, gent del ram de
la construcció, psuqueros i vells
roquers en general.
El llibre imita l’estructura d’una
obra de teatre. Cada acte correspon
a una etapa de la revista i la crisi
respectiva que la feia renéixer de
nou; té entreactes, bisos, programa
de mà, obertura i, molt important,
dramatis personae. I en aquests
personatges trobareu la vinculació
de la revista amb el PSUC.
Fins i tot per als qui vàrem
col·laborar amb la revista, i
especialment els qui anàvem amb

el lliri a mà,
descobrim amb el
llibre del Fabre
que a més de ser
una publicació
agitadora, molt
sòlida, útil i molt
ben dissenyada,
era una corretja
de transmissió del
PSUC. L’autor ho
explica amb més
propietat: “La
història de CAU
i la del Col·legi
d’Aparelladors
que l’editava va
lligada al canvi
d’estratègia
acordat pel PSUC
en el seu segon
congrés celebrat a
França el 1965”. En aquest congrés
es va aprovar donar suport als
moviments veïnals, professionals i
dels estudiants i col·laborar en la
formació de Comissions Obreres.
Pel que fa al Col·legi
d’Aparelladors, Fabre escriu que
“el PSUC va descobrir les enormes
possibilitats d’experimentació que

oferia i va convertir-lo en una de
les seves proves pilot. Es diu, de
forma evidentment exagerada,
que va arribar un moment que les
veritables decisions del Col·legi no
es prenien a la junta sinó al comitè
central del PSUC. I en alguns
moments les tensions a l’interior
del partit es reflectien al Col·legi”.
No reprodueixo res més. Qui vulgui
saber més d’aquestes tensions i com
van afectar la història de la revista,
que llegeixi el llibre.
Els 24 números de la primera
etapa estan considerats com una
fita en la història de la premsa
del nostre país. A CAU es podien
publicar articles que la censura
-la pròpia dels mitjans i la dels
censors oficials- no hagués permès
als diaris. Els números dedicats
a La Gran Barcelona (desembre
1971) i La Barcelona de Porcioles
(desembre 1973) són encara ara
un referent d’obligada consulta.
Ambdues es van publicar en vida
de Franco i costa d’entendre com
van “colar”. La dedicada a la Gran
Barcelona es va convertir en llibre
i La Barcelona de Porcioles va
veure la llum pocs mesos després

que Porcioles deixés l’alcaldia. Dos
escàndols i dos èxits.
De forma incomprensible el
llibre ha dormit deu anys en un
calaix i finalment no l’ha publicat
el Col·legi d’Aparelladors, que és
el que tocava. S’ha fet una edició
modesta que no ha pogut reproduir
el disseny i les magnífiques
portades d’Enric Satué.
A la junta actual del Col·legi
d’Aparelladors dóna la impressió
que li fa vergonya el llegat de CAU
i és probable que consideri que
la primera etapa de la revista -la
més trencadora en fons i forma- va
ser obra d’una colla comunistes
infiltrats que van fer la seva revista
amb els extratipus bancaris que
guanyava l’entitat col·legial. I no
únicament es va negar a editar el
llibre, sinó que en va torpedinar
la difusió. No va voler facilitar el
mailing dels col·legiats als quals
es volia enviar la invitació de la
presentació del llibre. Però el boca
orella va funcionar i la sala d’actes
del Col·legi de
Periodistes es va
Monogràfic
omplir en l’acte
en clau teatral
de presentació.
CAU, quan el PSUC
Cap membre
era més que un
de la junta
partit
hi va acudir i
Jaume Fabre
van justificar
l’absència per
Viena / Clariana,
2017
problemes
d’agenda que
208 pàgines
no es va creure
17 euros
ningú.

CARRER147 gener 2018 CARRERS 27

Llibres

Negres perifèries
Un llibre recull contes criminals inèdits ambientats a barris
allunyats del centre de Barcelona. Entre els seus autors, hi podem
trobar clàssics del gènere com Andreu Martín o Jordi de Manuel
Ignasi Franch

Barcelona, viatge a la perifèria
criminal és una antologia de vint
contes confeccionada des de l’amor
al gènere negre i duta a terme per
sospitosos habituals. Els editors del
volum són l’assagista i acadèmic
Àlex Martín i el polifacètic
escriptor Sebastià Benassar,
que han comptat amb autors
com Jordi de Manuel, Empar
Fernández, Andreu Martín o Anna
Maria Villalonga. El projecte té
connotacions relliscoses: situar
ficcions criminals exclusivament en
zones perifèriques de la ciutat pot
tenir quelcom d’estigmatitzador,
encara que la intenció hagi estat
donar protagonisme a aquestes
“noves Barcelones” de què parlen
Bennasar i Àlex Martín al pròleg, a
través d’un projecte literari coral.
Els diversos autors donen una
importància desigual a l’escenari
en què s’ubiquen els relats.
Martín, per exemple, aporta un

Relat cooperatiu d’una
història col·lectiva
Ignasi Franch

Desbordar Barcelona.
Un relat alternatiu de
la cultura a la ciutat pot
recordar altres èpoques:
és una història de
contracultures amb molts
noms de projectes i pocs
noms propis, nascuda
d’unes trobades de grup
i redactada també en
clau col·lectiva. Una
desena de participants
de l’ecosistema creatiu
de la ciutat, membres
d’iniciatives com l’Ateneu
Popular 9Barris,
Teleduca, Art&Coop, el
Centre Cultural Ton i
Guida, Transductores o la
plataforma Artibarri, es van trobar
per compartir experiències, fer
memòria i definir cooperativament
una cartografia de la cultura
alternativa a la capital catalana
des de l’inici del segle XX fins a
l’actualitat.
L’atenció prestada a les diverses
etapes històriques és desigual. En
bona mesura, encara que el llibret
hagi pres la forma d’assaig amb
una concisió propera al periodisme,
el projecte es basa en les
experiències viscudes directament
o parlades amb aquells que la van
viure. Probablement per aquest
motiu, els segments dedicats als
ateneus i les cooperatives de la
preguerra, la República i la guerra,
o les experiències de resistència

Repàs a la cultura
alternativa
Desbordar
Barcelona
Grup de treball
Desbordes de la
cultura
Pol·len, 2017
128 pàgines
12 euros

(cineclubs, associacions)
durant les primeres dècades
de la dictadura feixista,
són proporcionalment
més breus que els
capítols que aborden
les iniciatives nascudes
en el tardofranquisme,
la Transició, la febre
olímpica... o la societat
posterior al 15-M. Com
sol ser habitual quan es
qüestiona el model de
ciutat, apareixen la tensió
permanent entre els
projectes contraculturals
o els moviments socials i
les institucions, i els riscos
possibles i probables de
cooptació governamental.
En un annex del volum,
s’explica que la intenció original
era donar una altra forma a
aquest relat coral posat en comú
grupalment. El Grup de Treball
Desbordes de la Cultura havia
de culminar amb infografies i
una pàgina web. Part d’aquest
enfocament potser roman en la
manera com es resol aquesta
crònica: amb concisió, amb capítols
breus i un glossari de termes,
pràctiques i projectes especialment
assenyalats -del model pedagògic
representat per l’Escola Moderna
al documental Ciutat morta,
passant pel Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison
o La Makabra-. El resultat és un
compendi introductori, manejable
i divulgatiu.

exercici d’estil (un conte dialogat
en forma d’interrogatori) que
s’abstreu dels escenaris. De
Manuel, en canvi, parteix del
paisatge humà del Besòs per
aportar un toc de lirisme trist a
una història de joves endurits que
senten la temptació d’administrar
la seva pròpia justícia. Llort es
fixa més en l’urbanisme que en les
persones, i aprofita la morfologia
del carrers del Poble Sec per
ubicar-hi un trepidant relat de
corredisses i persecucions. Juli
Alandes, per la seva banda, ofereix
una veritable història oral de
Bellvitge posada en boca de dos
ancians que miren obres.
No sembla que els coordinadors
del volum hagin intentat
dirigir els autors per obtenir un
conjunt homogeni. El resultat
és molt divers, agradable per
als interessats en fer un tast
miscel·lani. Villalonga o Josep
Lluís Roig
Contes des de les ens ofereixen
noves Barcelones passejos per les
zones fosques
Barcelona, viatge
de la psique
a la perifèria
humana,
criminal
en forma de
Àlex Martín,
traumes i
Sebastià Bennassar
psicopaties
(editors)
diverses, però
Alrevés, 2017
el lector trobarà
distensions
354 pàgines
en forma de
20 euros
sàtira (L’assassí

independentista d’Horta, d’Emili
Bayo) o d’acció trepidant sense
grans complicacions dramàtiques
(Carmageddon, de Llort).
Temàticament, la gentrificació
i l’especulació immobiliària
sobrevolen diversos relats (i pren
un protagonisme evident a El
turista indigent, de Raquel Gámez,
o a Gent de fang, d’Alandes). També
hi ha espai per a les crítiques
de passats més llunyans: a Una
piscina buida, Mireia Llinàs
tracta dels abusos impunes del
nacional-catolicisme a través de la
història d’una reportera oficialista
que dubta sobre la conveniència
d’investigar un secret. Encara
més inquietant resulta En David
i en Goliat ja no es tiren pedres,
un conte protagonitzat per un
jove català ingenu i, sobretot,
per una dona fatal que prové de
Colòmbia. Potser el seu autor, Rafa
Melero, s’ha limitat a actualitzar
l’arquetipus de la femme fatale,
molt vinculable amb la por a
l’alliberament femení, per dur-lo
als nostres temps de migracions
sempre sota sospita. La brevetat
del relat i el reduït número
de personatges no facilita el
desplegament d’una visió del món
matisada i complexa, certament.
Però l’acumulació d’estereotips amb
ressons misògins i eurocèntrics,
complementat amb una certa
sàtira de l’autòcton poruc i tou, pot
resultar pertorbadora.

Ens prenen el pèl
Anaïs Barnolas

tornar al 1985”, afirma Sánchez.
I és que, en relació amb l’Índex
de Preus al Consum (IPC), en
trenta anys ha apujat un 187%,
afectant el cost de la gasolina,
el gas natural i la telefonia fixa,
entre altres. Un percentatge en
el qual han tingut un important
pes els sectors objecte de les
privatitzacions i liberalitzacions
trampa que ja van començar amb
el govern de Felipe González i que
van continuar agressivament amb
José María Aznar. Sánchez destaca
la contradicció que “com més gran
és el frau, més econòmic resulta
cometre’l”. I denuncia les poques
sinergies entre les autoritats de
consum del Govern espanyol i les
comunitats autònomes.
Amb aquesta obra, a part de
conèixer drets del consumidor que
segur que el lector desconeixia,
es demostra com, si la ciutadania
s’organitza, es poden aconseguir
petits avenços per fer front a
aquestes estafes.

El periodista i portaveu de l’ong
Facua-Consumidores en Acción,
Rubén Sánchez, és l’autor del llibre
¿Por qué lo llaman democracia
cuando deberían decir timocracia?,
que alerta sobre una societat on
qui realment governa són les
grans empreses que cometen
abusos davant la complicitat
dels polítics. L’obra exposa 300
trampes efectuades per empreses i
governs que ha viscut l’autor o que
li han fet arribar els usuaris. Des
dels contractes amb companyies
telefòniques que es converteixen
amb una condemna, passant
pels comercials a domicili de les
companyies elèctriques que tenen
l’objectiu d’incrementar-nos el
rebut, fins a les condicions trampa
quan et compres un bitllet d’avió.
El llibre, que es pot descarregar
gratuïtament a www.timocracia.
com (ja en té més de 22.000),
té l’objectiu de ser una guia de
supervivència pel món obscur del
frau i donar claus als consumidors.
I ho fa d’una manera amena,
fent referència a sèries, còmics i
pel·lícules, amb ironia.
Per exemple, per explicar
com en trenta anys s’ha
No era una crisi,
triplicat el cost d’omplir
era una estafa
el dipòsit de dièsel, fa
Timocracia. 300
referència a McFly, el
trampas con las
protagonista de Regreso
que empresas
al futuro. Sort que viatja
y gobiernos nos
amb un DeLorean que
toman el pelo
a los consumidores
funciona amb residus i
no pas amb gasoil perquè Rubén Sánchez
sinó, “amb els preus que
www.timocracia.
té avui dia el dièsel, ho
com
tindria complicat per
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El tercer capítol de la sèrie sobre les cançons populars a Barcelona s’atura en uns
anys, entre els darrers cinquanta i els primers seixanta, en què la modernitat a
la ciutat va associar-se a cançons cantades en francès o talià. Uns temps en què
pràcticament ningú no parlava l’anglès. El francès i l’italià tampoc no és que es
parlessin gaire, però s’entenia alguna cosa i hi havia certa afinitat sentimental

Esplendor i caiguda
de la cançó mediterrània
jordi martí
El 1947, Antonio Machín va estrenar Angelitos negros al saló
Novedades. Anys després, Josep
Martí Gómez va preguntar-li en
una entrevista si aquesta popular peça on es reivindica que els
angelets no només siguin blancs
podia entendre’s com una ‘cançó protesta’. Machín va contestar
que no, que només era poesia i en
aquells temps ‘la cosa encara estava massa dura’. Uns anys més tard,
l’agost 1954, hi va haver un altre
esdeveniment a Barcelona que en
principi no havia de representar
cap incomoditat per a les autoritats però que també va incorporar la seva dosi d’escàndol: Xavier
Cugat, triomfador a Hollywood, va
aterrar al Prat i va presentar-se

El Festival de la
Canción Mediterránea,
organitzat per RNE i
l’Ajuntament, reflexava
les modes de l’època.
Va ser sonat el de 1963
perquè va guanyar la
cançó en català Se’n
va anar, cantada per
Raimon i Salomé. L’any
següent les autoritats
van canviar el sistema
de votació

l

Els cafès-cantant i
teatres de varietats van
donar pas a les sales de
festa i pavellons per a
ball amb orquestra
unes quantes vetllades seguides a
la plaça Monumental, amb la seva
orquestra de ball i la seva esposa
de voluptuosa figura, Abbe Lane,
que va ballar d’una manera que
aquí ningú no havia vist mai abans
en directe. No pot dir-se que ni
Machín ni Cugat fossin dos grans
lluitadors dels drets socials, però
són dos casos que mostren com la
música popular, a Barcelona i en
general a totes les ciutats del món,
ha ajudat a obrir petits i incipients
espais de llibertat que han acabat
consolidant-se.

Sales de festa i orquestres
La Barcelona de finals dels cinquanta, deixada enrere l’austeritat
de la postguerra i l’autarquia, va
començar a ser una plaça important d’actuacions per a artistes
francesos i italians. Pel programa
radiofònic Fantasía, que presentava el barceloní Federico Gallo des
dels estudis de Ràdio Nacional i que
era molt i molt seguit, hi va passar
un desconegut i jove Jacques Brel
que també actuaria al Club Martini.
Fundat el 1956 a les oficines barcelonines que la coneguda empresa
de begudes tenia a la cantonada de
Rambla Catalunya amb ronda Universitat, aquest singular club dedicat a les presentacions glamouroses va passar després per l’hotel
Ritz i finalment es va instal·lar en
un àtic del passeig de Gràcia.
Desapareguts molts dels cafès-cantant i teatres de varietats
d’abans de la guerra, a la ciutat
franquista d’aparença puritana hi

van anar florint sales de festa i pavellons per a ball amb orquestra.
Al mateix Paral·lel on abans de la
guerra regnava el cuplet i el cabaret, feia uns anys que l’actual
sala Apolo funcionava com a parc
d’atraccions, però molt aviat evolucionarà cap al ball, les festes i
l’hoquei sobre patins. Però al costat dels espais lúdics i esportius,
també van sorgint espais de menys
reputació on es palpa la doble moral de l’època. A l’Emporium del
carrer Muntaner, per exemple, es
combinaven durant els cinquanta
les actuacions internacionals amb
les trobades consentides amb les

que es coneixia com a dones d’alterne. Hi van actuar en diverses
ocasions estrelles com Charles
Aznavour, i també el pianista més
cèlebre del mateix carrer Muntaner, Tete Montoliu, que acompanyava la seva esposa, la cantant
cubana Pilar Morales.

Els gitanos i la rumba
Els anys cinquanta són també els
anys en què els gitanos barcelonins comencen a donar forma a la
rumba catalana: en sales de festa a Gràcia, en bars del barri del
Portal, en locals com l’espectacular sala La Paloma del carrer Tigre

(que malda avui per tornar a obrir
les portes) o en l’obscuritat de la
taverna El Charco de la Pava, al
carrer d’Escudellers, mentre els
marines de la VI Flota comencen
a córrer pel Barri Xino gastant-se
l’oro i el moro...
L’any 1957 va reobrir-se La
Pèrgola, el popular restaurant
creat el 1929 al costat de la Font
Màgica de Montjuïc. Després d’estar tancat durant la postguerra, el
nou local va ser reformat i els diumenges oferia ball amb orquestra.
Hi va actuar diverses vegades una
de les grans estrelles del moment,
el napolità Renato Carosone, a

Els temps estaven canviant
De totes maneres, els gustos i les modes ja
estaven canviant... l’estiu de 1965, el que va
escandalitzar a la plaça de toros Monumental
ja no van ser els malucs d’Abbe Lane, sinó els
cabells llargs dels Beatles, que hi van actuar
el 3 de juliol a pesar que l’administració hi va
posar totes les traves que va poder i encara
alguna més. Els temps estaven canviant,
les autoritats van acabar abandonant el
Festival de la Canción Mediterránea el 1967
per centrar els seus esforços promocionals
en l’emergent Eurovisió; els joves ja no
veien tan lluny la llengua anglesa i la
primavera del 1968, aviat farà cinquanta
anys, el festival del Grup de Folk al parc de
la Ciutadella de Barcelona va significar el
primer festival de música celebrat a l’Estat
espanyol després de la guerra civil.

Consol Casajoana, Jaume Sisa, M. del Mar Bonet i
Albert Batiste, en el festival del Grup de Folk de 1968

més d’estrelles de la ciutat com
José Guardiola o Ramon Calduch.
L’edifici de La Pèrgola va ser enderrocat el 2014 i actualment hi
ha una placeta.

Emulant Sanremo
També a Montjuïc, al Palau d’Esports, va celebrar-se durant uns
quants anys un esdeveniment que
dóna una idea dels gustos i modes
de l’època: el Festival de la Canción Mediterránea, que va durar
del 1959 al 1967. L’organitzaven,
en el marc de les festes de la Mercè, Ràdio Nacional d’Espanya i
l’Ajuntament de Barcelona, emulant el festival de Sanremo, i era
tot un esdeveniment ciutadà. Era
un concurs amb participants espanyols, francesos, italians, grecs...
i també algun representant de
països àrabs, tot un exotisme per
a l’època. El festival va ser especialment sonat el 1963. En les
edicions anteriors havien guanyat
cançons en italià, grec, francès i
castellà, però aquest cop les votacions populars van donar el triomf
a un cançó en català: Se’n va anar,
amb lletra del poeta barceloní Josep Maria Andreu i música de Lleó
Borrell, que van cantar Raimon i
Salomé. El triomf va agafar desprevingudes les autoritats, que van
voler assegurar-se que no tornés a
guanyar cap peça en català en els
anys següents, canviant el sistema
de votacions populars per un sistema en què decidien 55 representants de les províncies ‘espanyoles
i mediterrànies’.
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
Districte I
Amics de la Rambla

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

Barceloneta

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

Carrer de la Cera

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

Casc Antic

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

Districte III
Alerta Poble Sec

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

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Barri de la França

Coordinadora Casc Antic
Gòtic

Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Nou de la Rambla i Rodalies
Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
El Cafetí
Sant Rafael, 18
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia

Cermeño, 7, baixos

Raval de Ciutat Vella

Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com
Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

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

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

Centre Social de Sants

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

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

Hostafrancs

Callao, 9, baixos
93 421 79 19

Polvorí

Segura, s/n
93 432 36 42

Sant Cristòfol-Vivendes
SEAT

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

Centre Cívic VallvidreraVázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

Putxet

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

Ronda General Mitre

General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

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

Sant Gervasi Sud

Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

Triangle de Sants

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte IV
Barri de la Mercè

Tres Torres

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Herois del Bruc, 9

Camp Nou

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

Districte VI
Camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05

Les Corts

Trav. de les Corts, 346,
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33

Racó de les Corts

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

Sant Ramon Nonat

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Coll-Vallcarca

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

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

Travessera de Dalt

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

Xile, avinguda

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

districte VIII
Can Peguera

La Violeta
Maspons, 6

Vallcarca

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17
Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com

Districte VII
Baix Guinardó

Ciutat Meridiana

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

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

Can Baró

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Can Papanaps-Vallhonesta

Guineueta

Carmel, el

Porta, barri de

Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

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

Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Clota, la

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

Prosperitat

Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
Casal de Barri
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Font d’en Fargues

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta, barri d’

Roquetes

La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas i
Ramis
Feliu i Codina, 20

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

Torre Baró

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

districte IX
Bon Pastor

Foment Martinenc
Provença, 595

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Diagonal Mar

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

Front Marítim de Bcn

Congrés, el

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

Meridiano Cero

Gran Via-Perú-Espronceda

Navas, barri de

Maresme

Sagrera, la

Palmera Centre, la

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11

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

És tira

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del

Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la

Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Poblenou

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

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

jordi lapedra

Taula del Raval

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

Veïns en defensa
de la Barcelona Vella

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

DIstricte iI
Dreta de l’Eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382

Esquerra de l’Eixample
Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79

Fort Pienc

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n
Ateneu Enciclopèdic
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

Parc de l’Escorxador

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere

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

Sagrada Família

València, 415, local 1
93 459 31 64

Sant Antoni, barri

Avinguda Mistral, 30, bxs.
93 423 93 54

Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

La Satalia

Districte V
Can Caralleu

Park Güell-la SalutSanllehy

Can Rectoret

Cariteo, 26
93 329 36 72

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Poble Sec

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

Vila de Gràcia

Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8

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

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A

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

Mont d’Orsà-Vallvidrera

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

Torre Llobeta-Vilapicina

Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

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

Joan Maragall del
Guinardó

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

Montbau

Trinitat Nova

Parc de la Vall d’Hebron

Turó de la Peira

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

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

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

Taxonera, la

Verdum

c/del Besòs, 17 (Hotel
d’Entitats)
93 429 68 43

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

Sant Andreu Sud

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

Trinitat Vella

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

districte X
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

Clot-Camp de l’Arpa

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

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

El Besòs

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta, la

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

Vila Olímpica

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de març

Presentació del llibre dels 25 anys de ‘Carrer’
redacció
Finalment i després d’alguns retards, podem anunciar-vos que la
publicació de llibre 25 anys de Barcelona a Carrer és una realitat. El
colofó a la celebració de l’aniversari de la revista serà la publicació d’aquesta antologia -obligadament incompleta- dels continguts
de Carrer entre els anys 1991 i
2016. L’obra també inclou deu reportatges de barris, un per cada
districte més altre dedicat a la
Mina, que sempre hem considerat
una assignatura pendent de la gran
Barcelona. L’apartat “interiors”
recull també diverses seccions
recurrents, com les cròniques de
les eleccions municipals, articles
d’opinió i estractes d’entrevistes.
No podia faltar una breu selecció
de textos d’una de les seccions

preferides dels polítics: la Cambra fosca (abans, Quarto fosc),
on tanquem aquells que porten a
terme males pràctiques, abusos
de poder o polítiques injustes que
castiguen o obliden la ciutadania.
El llibre acaba amb una aproximació a la vessant gràfica de Carrer,
amb una selecció de fotografies i
il·lustracions que han acompanyat

les seves pàgines durant aquests
anys. Aquesta obra i una petita
exposició que l’acompanyarà en
la presentació, i que ha de voltar

pels barris, són fruit de la satisfacció d’haver intentat prendre
el pols a la ciutat durant unes
dècades importants per a la seva

història, donant el protagonisme
a qui el mereix: el veïnat. Volem
destacar la labor d’edicions Clariana, amb Eugeni Madueño al capdavant i l’intens treball de recerca
del periodista Néstor Bogajo, la
portada d’Alícia Gómez Villuendas
i el disseny i maquetació de Marta
Sagarra. També volem agrair als
amics i amigues de Carrer la participació en el micromecenatge que
vam posar en marxa, i a l’Ajuntament de Barcelona, el responsable
d’edicions, José Pérez Freijo, i el
seu equip la manera en què sempre mimem els nostres treballs.
Col·laboradors, lectors i amics de
Carrer serem feliços si ens acompanyeu en la presentació del llibre
i l’exposició el pròxim dilluns 5 de
febrer a partir de les 19:30 hores
al Centre Cívic Fort Pienc. Hi haurà
sorpreses musicals.
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La Favb
informa

El cor robat

La puja homogènia de
tarifes no és la solució

l

CATHERINA AZÓN

Jaume Ortí Flores
President de l’associació veïnal
Alerta Poble Sec

Ptp / favb
El greu problema de l’endeutament del sistema de transport públic s’ha d’afrontar amb mesures
que evitin augmentar l’alt percentatge que signifiquen les aportacions al seu finançament que fan
els usuaris a través de la compra
dels bitllets. Per dues raons, una
per garantir el dret a la mobilitat
en una situació en què els viatges
són una despesa molt important en
la majoria de les economies familiars, i dos, perquè les pujades no
ajuden a incentivar el pas del cotxe privat al transport públic en un
canvi de model absolutament vital
pel futur de la ciutat. En les ATM
de Girona, Tarragona i Lleida, a diferència de Barcelona, les tarifes
continuen congelades.

El cotxe privat i la Fórmula 1
Aquests darrers dies l’Ajuntament
ha recordat a l’Estat l’incompliment dels seus compromisos en el
finançament del transport públic,
però recordem que les inversions
pendents a la xarxa de Rodalies i
carril bus de la B23 són molt més
greus. També és del tot necessari
demanar a la Generalitat que compleixi amb l’activació de les noves
formes de finançament que preveu
la llei 21/2015 que grava, a través
de diverses mesures, als qui treuen
beneficis de la predominant presència del cotxe privat. I també
el mateix Ajuntament ha d’actuar

puyal

“L’equipament
cultural que es vol
construir a la falda
de Montjuïc tindrà
un impacte negatiu
a l’entorn natural”

En Jaume Ortí, informàtic de 49 anys, en porta quatre com a president de l’associació Alerta Poble Sec, i manté que, per salut democràtica, ara toca renovar el càrrec. Aquesta jove associació veïnal va
entrar a formar part de la Favb a l’última assemblea de la federació.

Usuaris esperant el metro durant la vaga d’aquest estiu
amb exemplaritat anul·lant definitivament les subvencions al Circuit
de Montmeló.
La mancança que trobem en la
pujada homogènia dels bitllets rau
en la falta de debat sobre quina és
la política tarifària adequada que
fidelitzi els usuaris habituals del
transport públic. És del tot incongruent que la targeta de menys
viatges, la T-10, sigui amb molta
distància el títol més utilitzat. Per
altra banda, a la ciutat ha augmentat darrerament molt els usuaris
que són turistes i, per això, s’han
d’estudiar fórmules tarifàries (la
PTP en proposa) perquè aquest

dani codina

sector pagui el cost real del transport sense castigar amb pujades
els barcelonins o buscar-ne fórmules indirectes a través d’un fort
transvasament de la recaptació de
la taxa turística al transport públic
i amb polítiques impositives a la indústria turística.

Canvi del model de mobilitat
El mal humor que provoca la pujada del transport hauria d’esperonar als nostres polítics a cercar
amb contundència les vies socialment justes que han de portar al
necessari canvi de model de mobilitat a la nostra ciutat.

Revistes
de barri

Perquè heu triat aquest nom per a l’associació?
Perquè estar alerta sempre és bo. Som una entitat independent políticament i ens movem en funció de les necessitats del
veïnat, del qual formem part. L’actitud vigilant cap a altre tipus
d’interessos ens sembla fonamental.
Com us organitzeu?
Som una entitat petita però molt arrelada al barri. A les reunions de la junta hi assistim una desena de persones. L’associació
no té local: les trobades les realitzem al Casal de barri autogestionat La Base, en bars o en domicilis particulars.
Quin creieu que és el principal problema del barri?
La massificació turística i l’ocupació massiva de l’espai públic,
per exemple amb l’extensió inacabable de les terrasses, que impedeix que puguem viure el dia a dia amb un mínim de comoditat.
Els bars ocupen cada cop més espai i els sorolls es fiquen a les
nostres cases fins a altes hores de la nit. El turisme que s’apropa
al barri ens obliga a aguantar borratxeres i tumults amb massa
freqüència.
Suposem que hi ha punts especialment negres...
Fonamentalment al carrer Blai i els voltants, com ara el carrer
Vila i Vilà. Demanem al districte una reducció dels horaris nocturns i que s’ordeni l’espai públic per preservar un espai suficient
per als vianants. I insonoritzar el mobiliari urbà perquè quan
s’hagi de moure no tingui tant impacte acústic. Les primeres reunions amb l’Ajuntament actual van ser positives, però després...
Et refereixes al pacte de l’Ajuntament amb el gremi de
restauració?
Sí, ens ha sorprès molt. El canvi d’actitud ha estat radical.
Tenim la sensació d’haver perdut el temps, i es tracta d’un greu
problema per al veïnat que sembla que no pugui tenir solució.
Perquè l’augment massiu del turisme té altres
conseqüències...
I tant. L’especulació cada cop pressiona amb més força. Els
fons “voltor” estan comprant edificis sencers per tot el barri. Les
pujades dels lloguers són abusives (de 600 a 1.200 euros!). Lamentablement, ja som a la llista de barris on el veïnat de tota la
vida és expulsat de casa seva. Sembla que la famosa “gentrificació” ha arribat per quedar-se.

Els barris de Gràcia

Esquerra de l’Eixample

A tot el barri

L’any 2017 ha acabat amb la
publicació per part de la Favb de
l’informe de resultats del projecte
Barri Espai de Convivència (BEC)
portat a terme a Gràcia. En format
revista per a tots els públics, s’expliquen els grans contrastos entre
els barris del districte en temes
com l’urbanisme, la xarxa d’entitats i col·lectius ciutadans, els
serveis i, sobretot, les necessitats
socials i comunitàries. La revista
ha estat confeccionada després
d’una feina de recerca qualitativa
i està disponible a centres cívics,
biblioteques i associacions veïnals
de tots els barris de Gràcia.

El número 90 de la revista de
l’associació veïnal de l’Esquerra
de l‘Eixample dedica les pàgines
centrals a la crònica gràfica de la
Festa Major. Entre molts altres temes, s’informa sobre com avança
la recuperació de la Model, una
de les lluites emblemàtiques del
barri. Com també s’informa d’un
altre projecte important per al futur de la zona com és la transformació de l’espai Germanetes i el
seu entorn. L’AV es fa ressò de les
dures crítiques de la Favb al pacte
entre l’Ajuntament de Barcelona i
el gremi de Restauradors en relació a la regulació de les terrasses.

La publicació de l’AV de Prosperitat arrenca amb tres temes que
el barri està seguint des de fa
anys: el futur del solar de l’antiga
fàbrica Ideal Plástica Flor, un dels
últims espais de propietat pública
que queden al barri, i que ara es
debat en un procés participatiu;
la reinvindicació de la piscina municipal aprovada fa anys i que va
caure dels successius pressupostos
municipals; i l’exigència que es
compleixi l’acord entre l’Ajuntament i Telefónica mitjançant el
qual l’edifici del carrer Boada,
propietat de l’empresa, ha de
convertir-se en equipaments.

Parlant de més temes, la proposta per millorar els accessos
al camp de futbol de la Satalia ha aixecat molta polèmica.
Els accessos al camp són difícils i hi ha molts desnivells, però
la solució que se’ns vol vendre no ens convenç. Volen construir un
edifici molt alt com a equipament cultural, que donaria la coartada
per instal·lar-hi un ascensor que salvi els desnivells. Però l’impacte
sobre la muntanya i l’entorn és molt negatiu. No ho veiem gens clar!
Hi ha veïns al barri que ho passen malament?
Els veïns més grans són els qui tenen les condicions de vida
més dures. El barri ha posat en marxa el projecte “Sortim al carrer” en què veïnes i veïns, de manera voluntària, acompanyen
les persones grans amb problemes de mobilitat, i de soledat, perquè surtin de casa seva. Una desena de persones fan possible que
aquests drets arribin a les persones més vulnerables.
Per tant, el Poble Sec és un barri viu?
El teixit social és molt variat i nombrós, però trobem que falta
coordinació en el món associatiu. Nosaltres en formem part, i estem disposats a unir forces.
Alguna cosa que vulguis afegir?
El nostre principal objectiu és la nostra dissolució. Perquè
quan siguin una realitat els objectius d’aconseguir un barri digne
i que el veïnat pugui participar i gaudir dels drets socials, ja no
tindrem motius per existir.
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Iñaki García
Cofundador del Lokal
néstor bogajo
andrés naya
entrevista
dani codina
fotografia

“El Raval no se gentrificó
antes gracias a los inmigrantes”

S

i digo que El Lokal es una librería
estaré siendo impreciso: en el
segundo piso, contra la pared,
descansa una paella para 170
comensales. Se la prestan a quien la
necesite. Y por ahí debe de andar –yo ahora
no lo veo– ese generador que aseguran
que socorre tanto a los okupas como a una
encantadora monjita filipina del Raval,
que lo utiliza para dar vida a los angelitos
de una procesión. (No quiero morirme sin
verlo). Allí mismo, en ese segundo piso,
rodeados del archivo del antiguo e informal
Consulado de Chiapas en Barcelona –
funcionó durante 15 años–, entrevistamos a
Iñaki, uno de los impulsores de este reducto
libertario e irreverente ubicado en el 1 bis
de la calle de la Cera.
Todo empezó en 1987. “Frecuentábamos
el Ateneu Llibertari del Poble Sec.
Hacíamos una revista, La Lletra A [con
“A” de anarquía]. Pero era en el Raval
donde se movía todo. Veníamos mucho a la
Rivolta, una pizzería de la calle Hospital.
Las manis se hacían en el centro... Todo

era en el centro. Por eso pensamos que
estaría bien disponer aquí de un local no
dogmático, que fuese útil para las luchas
y que nos permitiese producir, editar y
distribuir materiales alternativos en todos
los formatos”. Ocho compañeros –la banda
de los ocho– pondrían 50.000 pesetas por
cabeza. Y hala.
“Editamos el Rock Anti Mili en plan
súper punki, súper cutre. Pero vendimos
15.000 casetes. Aquello sirvió para
financiar abogados y antirrepresivos
para los insumisos”. El Lokal no tardaría
mucho en gestar la editorial Virus (Zapata
vive y Mujeres de maíz, de Guiomar
Rovira; Estampas urbanas y Antología
del panfletismo ilustrado, del Azagra...).
Aquellos eran tiempos de otro tipo de
redes sociales: “Nos llegaban un montón
de materiales por intercambio: la revista
Sabotaje, de Madrid; Resiste, de Euskadi...
Entonces casi no funcionaba el dinero entre
los grupos”. Aún hoy, los ingresos de la
tienda financian los gastos generales del
Lokal. El resto se hace de forma voluntaria.

Sal i pebre

“Al principio abrimos un bar. Pero lo
cerramos porque nos mataba. Imaginaros
esto, lleno de gente fumando porros, punk a
toda pastilla, los Mossos vigilando; la gente
consumiendo sin pagar... Y los activistas
haciendo de camareros”. Nacido en Elgoibar
(Guipúzcoa), Iñaki tenía siete años cuando
recaló en Sants. A su abuelo lo fusilaron.
Él se reivindica anarquista. “Es lo que
he mamado”. “Hay cosas que se olvidan
porque, con el tiempo, pierden fuerza; pero
la Barcelona anarquista aguanta bien. En
esta ciudad, lo libertario está muy presente,
en las formas de la gente: aquí todo el
mundo, cuando tiene que organizarse, hace
una asamblea. En otros sitios, no. Aquí
forma parte de nuestra cultura. Por eso no
es casual que las vanguardias, los frikis y los
raros encuentren aquí su espacio”.
Bueno, no todo el campo es orégano:
“El retroceso en cultura crítica en este país
y en la ciudad es brutal. Dime políticas
culturales que no consistan en hablar de
pasta y potenciar el mercado”. Reconoce
que Barcelona en Comú gobierna en

L’acudit

Ciutat trencada
El passat 9 de gener els mitjans de comunicació es van fer ressò de
l’últim informe de l’Ajuntament de Barcelona sobre la distribució
territorial de la Renda Familiar Disponible. I és esfereïdor. 8 dels 10
barris més pobres de la ciutat estan al districte de Nou Barris. Els
altres són Trinitat Vella a Sant Andreu i la Marina a la Zona Franca.
En sis d’aquests 10 barris ha augmentat l’índex de pobresa en l’últim
any. La renda del barri més ric (Pedralbes) septuplica la del més
pobre (Ciutat Meridiana). 53 dels 73 barris de Barcelona estan per
sota de la renda mitjana de la ciutat. Seguim. Les rendes mitjanes
cauen en picat en favor de les baixes, mentre a Barcelona cada
cop és més car viure, o sobreviure. El 40% de la ciutadania es troba
en la franja de renda baixa o molt baixa. L’Ajuntament, exprimint
les seves competències, ha pres mesures que han suavitzat alguns
indicadors respecte d’anys anteriors, però és evident que són del
tot insuficients. Govern central i Generalitat han abandonat les
seves responsabilitats. És urgent prendre mesures que redueixin les
desigualtats. Ningú no pot estar content amb una ciutat trencada.

Zeta

minoría, pero echa en falta acciones más
concretas: “Si vas de un palo, que se note”.
“Y a todo eso súmale que los sectores
moralistas tienen hoy mucha más fuerza: a
la mínima que algo se sale de la norma, te
la montan. Como cuando El Jueves publica
una portada un poco... ¡O cuando la poetisa
aquella leyó aquel poema! Eso me cabrea”.
Con los años, las luchas del barrio han
ganado peso en la agenda del Lokal. Si bien
es cierto que en el Raval lo global y lo local
se confunden fácilmente. “El Raval es el
mundo”. Un ejemplo: “Ahora se habla del
turismo como industria extractiva; empresas
que llegan, se adueñan del espacio y
expulsan a sus habitantes. Pues es lo mismo
que hacen las mineras en Chiapas”. “Aquí,
la llegada de inmigrantes antes del 92 nos
salvó. A la gente de pasta, mucho rollo
multiculti, pero vivir al lado de pakis, moros
y negros no le mola mucho. De no ser por
ellos, esto se habría gentrificado antes”.
La organización para hacer frente a
estos problemas ya es harina de otro costal.
“Nunca había visto tanta gente organizada
y activa en el Raval, pero este es un barrio
irrepresentable: son muchas comunidades,
muy diversas, orgullosas y desconfiadas”.
“En momentos determinados, logramos
juntar ese ejército invencible de putas,
inmigrantes, maricones, anarquistas,
pobres... Como cuando el caso de Juan
Andrés Benítez. Pero, si tratas de darle una
organización común, no funciona”.
Durante un tiempo, en El Lokal
coincidían punkis y pakis –Sodepau acudía
para gestionarles papeles–. “Una vez, un
señor desahuciado nos sacó el carnet de
la Legión. No creo que supiese muy bien
dónde estaba”. La puerta, en cualquier
caso, siempre está abierta. Con El Lokal no
han podido ni los intransigentes –los nazis
lo atacaron en los noventa–, ni alguna que
otra inspección de la Urbana. Hace un par
de años, cuando empezaron a subir los
alquileres, estuvo a punto de cerrar. Pero
ahí sigue. “Si hemos aguantado 30 años, es
porque lo que hemos hecho tenía sentido”.
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