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Manifestació per la llibertat convocada per Òmnium i l’ANC el dia 26 d’octubre al seu pas pel carrer Marina

14 d’octubre,
final d’etapa

El cicle de protestes iniciat després de les condemnes del Suprem,
entre 9 i 13 anys de presó, als dirigents polítics i socials independentistes
sorprèn per la seva intensitat, accentua els intents de criminalitzar el
moviment que fan bona part dels partits estatals, posa de manifest un
malestar social que impacta també les formacions sobiranistes i fa emergir
un nou tipus d’accions que escapa del control d’entitats com l’ANC
Marc font

El 14 d’octubre de 2019 és ja
un dia històric. Una jornada
que marca un abans i un després per a la política catalana i,
de retruc, per al conjunt de la
societat del Principat. Un final
de cicle per encetar una nova
etapa qui sap cap a on i amb
quins actors com a protagonistes. Però una etapa diferent,
això segur, amb independència
que les eleccions espanyoles
del 10 de novembre ho reflecteixin o no [aquest article s’ha
escrit quan encara no s’han
celebrat els comicis]. Perquè
molts canvis es noten i arriben

primer als carrers abans de tenir un impacte institucional. Ja
va passar el 15-M.
Passaven pocs minuts de
les 9 del matí del 14 d’octubre quan el Tribunal Suprem va
anunciar la sentència del judici
del “procés”. Sense sorpreses,
és a dir, amb una condemna
molt dura per a nou dirigents
polítics i socials independentistes. 13 anys de presó i inhabilitació per a Oriol Junqueras, líder d’ERC i exvicepresident del
Govern; 12 per als exconsellers
Dolors Bassa, Jordi Turull i Raül
Romeva; 11 anys i sis mesos per
a l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell; 10 anys i mig

per als també exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn; i nou
anys per al president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i
l’expresident de l’ANC, Jordi
Sànchez. Tots van ser condemnats per sedició, ja que ni el
tribunal presidit per Manuel
Marchena va poder comprar el
relat de la violència que havien
defensat la Fiscalia, una part
important dels mitjans editats a Madrid i els partits del
trifachito: PP, Cs i Vox.
L’anunci de la sentència va
ser la guspira que va encendre una mobilització que, almenys en el moment d’escriure
aquestes línies, no s’ha aturat i

ha anat bastant més enllà dels
esquemes clàssics seguits els
darrers anys per l’ANC i Òmnium Cultural, les dues grans
entitats sobiranistes. Tant el
govern de la Generalitat com
el conjunt del sobiranisme -inclosos els comuns- van rebutjar
la sentència, amb comunicats i
declaracions contundents, però
previsibles. En canvi, els autoanomenats “constitucionalistes” -especialistes en defensar
l’article 2 de la Carta Magna i
no prestar el mateix interès a
la resta- van celebrar les condemnes, amb independència
que alimentin un conflicte eminentment polític i que engrandeixin, encara més, la fractura
d’una part important de la societat catalana amb l’Estat.
La irrupció del Tsunami
Feia unes tres hores que s’havien conegut les condemnes -i ja
hi havia carreteres tallades en
diversos punts de Catalunyaquan a la plaça Catalunya de

Barcelona van aparèixer cartells amb el missatge: “tothom
a l’aeroport”. Milers i milers de
persones van fer-ne cas i van
convertir en un impacte enorme la primera gran acció del
Tsunami Democràtic, el moviment que ha reunit 400.000
persones en un grup de Telegram, que es basa en l’anonimat dels seus membres i aposta
per accions de desobediència
civil no violenta.
Les imatges de cues i cues
de gent arribant a peu a l’aeroport del Prat es van viralitzar
en una jornada que va acabar
amb la primera gran actuació
repressiva dels antiavalots dels
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Com exemplifica
el 15-M, molts canvis
es noten i arriben
primer als carrers
abans de tenir un
impacte institucional
Mossos d’Esquadra i dels de la
Policia Nacional. Un noi de 22
anys seria la principal víctima,
ja que va perdre un ull com a
conseqüència d’una bala de
goma disparada per la policia
estatal. Durant els següents
dies, tres persones més patirien la mateixa lesió per un tipus
d’armament que els Mossos no
fan servir després que el Parlament el prohibís el 2014.
Talls de carreteres i vies
de trens, vagues i manifesta-
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La Favb davant la
sentència del procés
A l’igual que a moltes altres entitats socials, a
la Favb ens preocupa profundament la situació
de tensió i conflicte creada per la dura sentència
judicial contra els líders del procés.
Unes injustes condemnes que, a la vegada
que generen un patiment humà innecessari,
compliquen encara més la cerca de solucions
polítiques a la complexa situació que vivim,
aprofundint en una judicialització de la política a
la qual mai s’hagués hagut d’arribar.
Una sentència que inclou perilloses
consideracions sobre els drets de manifestació i
protesta que podrien tenir greus conseqüències
per als moviments socials en particular i per a la
salut democràtica en general.
Una bona part de la ciutadania se sent
indignada per una decisió judicial sense
precedents i té tota la legitimitat per mostrar
la seva crítica i protesta, que creiem que s’ha
d’expressar en tot cas de manera pacífica i

cions estudiantils, concentracions, marxes per la llibertat
que recorrerien bona part de
Catalunya per desembocar a
Barcelona i, també, enfrontaments nocturns cada cop més
intensos entre policia i alguns
pocs milers de persones, la
majoria molt joves -també
menors d’edat- en determinats carrers cèntrics de la capital -a més d’en ciutats com
Tarragona, Sabadell, Girona o
Lleida- marcarien la primera
setmana de protestes. Entre
els moments culminants, la
vaga general del divendres 18
convocada per la Intersindical-CSC i l’IAC, amb un seguiment irregular en nombrosos
sectors, però amb una nova
manifestació massiva -més de
mig milió de persones va omplir el Passeig de Gràcia i els
carrers adjacents-, i els aldarulls d’aquell mateix vespre,
que van allargar-se fins a la
matinada i van deixar desenes

constructiva. La Favb condemna enèrgicament
la violència vingui d’on vingui. Volem una ciutat
de pau, construïda col·lectivament sobre els
valors de la no-violència.
Cal trobar vies polítiques que redueixin les
tensions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar un conflicte que ara per ara sembla
irresoluble, potenciant nous espais d’entesa
i diàleg que obrin camí a una sortida
democràtica del conflicte.
La Favb continuarà
vetllant perquè el
moviment veïnal sigui
un espai inclusiu i de
convivència amb la
màxim respecte als
sentiments de cadascú,
especialment quan hem
de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim.

de ferits i detinguts. A partir
del dissabte 20 la mobilització
va perdre força, tot i que van
convocar-se accions dia rere
dia. Les manifestacions massives no tornarien fins al següent
cap de setmana, primer amb
les més de 350.000 persones
-segons dades de la Guàrdia
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Tot i la criminalització
de l’establishment
mediàtic, un gran
volum de ciutadans
ha posat el focus en
els excessos policials
Urbana- que dissabte van assistir a la que havien convocat Òmnium i l’ANC contra la
sentència; i, després, amb les
80.000 que van anar diumenge
a la de Societat Civil Catalana
(SCC), de rebuig al procés sobiranista. En paral·lel, el dis-

sabte a la nit van repetir-se
les escenes d’enfrontaments a
la Via Laietana, amb diversos
detinguts i una quarantena de
persones ferides. En dues setmanes, la repressió policial a
les protestes va provocar més
de 600 ferits -la majoria lleus-,
es van comptabilitzar una setantena d’agressions a periodistes -quasi totes per part dels
Mossos i la Policia Nacional-, va
haver-hi més de 200 detinguts,
dels quals una trentena van ser
empresonats, acusats de delictes com desordres públiques o
atemptats a l’autoritat.
Canviarà res a partir del 10-N?
Però si la sentència sembla
haver marcat un final de cicle
a la política i la societat catalanes és perquè, tot i el relat
criminalitzador de la majoria
d’establishment mediàtic, un
volum gens menyspreable de
ciutadans ha optat per posar
el focus en els excessos polici-

manel sala ‘ulls’-9 barris imatge

Veïnes al balcó a la Meridiana el 18 d’octubre

als. La denúncia de la brutalitat
dels antiavalots dels Mossos i la
Policia Nacional ha arribat als
tradicionals sectors d’ordre votants de Junts per Catalunya i,
fins i tot, al president de la Generalitat, Quim Torra, i han deixat en evident solitud el conseller d’Interior, Miquel Buch.
Per l’altre costat, la denúncia de la “violència” dels manifestants ha estat repetida fins
a la sacietat per tots els grans
partits espanyols amb l’única
excepció de Podemos, en una
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A l’espera que un
govern espanyol abordi
el conflicte polític,
l’etapa de promeses
mai no complertes
sembla superada

marc javierre

Càrregues policials contra els manifestants a l’entorn de Via Laietana el 18 d’octubre

interpretació que pretén criminalitzar l’independentisme i
es fa amb la calculadora electoral a la mà. Un exemple, el
president estatal en funcions,
Pedro Sánchez, va fer una visita exprés a Barcelona, però
no va reunir-se amb cap representant de la Generalitat -no
ha atès les trucades de Torra-,
i simplement va trobar-se amb
comandaments policials i va
anar a veure els policies ferits,
sense dedicar cap paraula als
excessos policials ni visitar els
ciutadans ferits.
El rebuig a la sentència del
Suprem va més enllà de l’independentisme. Al mateix temps,
s’ha fet visible un malestar
latent en els dos grans partits

independentistes -ERC i JxCati s’ha evidenciat la irrupció
d’una nova fornada d’activistes, molt joves, en qui s’uneix
la decepció per un horitzó nacional promès i no assolit, el
rebuig a la repressió judicial i
policial i les males expectatives de futur en una societat on
la precarietat i la desigualtat
s’han cronificat. En paral·lel,
moviments com el Tsunami Democràtic o els CDR escapen del
control dels partits i d’entitats
com l’ANC, i han fet emergir
noves formes de protesta de
caràcter més disruptiu.
L’esclat de malestar i ràbia
col·lectiva ha superat les previsions de qualsevol analista i
ningú no sap quin horitzó estratègic podrà aglutinar novament l’independentisme, que
és, amb diferència, el moviment més important, organitzat i transversal de Catalunya.
Els tambors d’una nova convocatòria electoral a Catalunya
ressonen cada dia amb més
força, amb un Torra que ja no
té ni el suport de JxCat, i s’ha
fet més visible la guerra freda cada cop més descarnada
entre aquesta formació i ERC
per l’hegemonia sobiranista.
L’etapa de grans promeses mai
complertes sembla superada,
per entrar en una dinàmica
desconeguda. El gran dubte és
si algun dia el govern espanyol
de torn superarà el càlcul a
curt termini per abordar amb
mesures polítiques el que és un
conflicte eminentment polític,
que la sentència no ha fet altra cosa que aguditzar. Passarà
després del 10-N? “Chi lo sa”.
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L’èxit (efímer) de Betevé,
menys plató i més carrer

Crida a la
llibertat com
a espai de
consens

Cristina Palomar

Manifest davant la setència
del procés firmat per més de
385 entitats i organitzacions

En el seguiment de les convulses protestes
ciutadanes contra la sentència del Tribunal
Suprem la modesta Betevé ha guanyat la poderosa TV3 per golejada. La seva impecable
cobertura de la revolta, amb tres equips de
reporters que retransmeten en directe, una
realització àgil i uns presentadors i presentadores que des del plató s’han limitat a conduir l’emissió i completar -la amb dades, han
convertit la televisió local barcelonina en el
referent informatiu de milers de teleespectadors. L’èxit periodístic, fruit de la fórmula
menys plató i més carrer i del coneixement
a fons de la ciutat marca de la casa, ha estat
tan gran -i tan inesperat- que fins i tot els
manifestants no han dubtat a corejar “Betevé serà sempre nostra” cada vegada que
s’han trobat amb els reporters de la cadena.

Avui 14 d’octubre hem conegut
la sentència del Tribunal Suprem
del judici als líders de la societat
civil i representants polítics. Una
sentència que condemna:

Audiències espectaculars
En comunicació la majoria de les vegades
menys és més i la prova són les espectaculars
xifres d’audiència assolides per Betevé des
de l’inici de les protestes, que han superat
els 565.000 teleespectadors. El públic, acostumat a la immediatesa informativa per la
irrupció de les xarxes socials, ha premiat la
retransmissió dels fets in situ, sense filtres ni
tertulians que diguin com
interpretar la realitat i de
nou s’ha donat per bona
la dita que una imatge
val més que mil paraules.
També és cert que la cadena televisiva no podia
fer una altra cosa que
apostar pel seu gran capital humà, integrat per
una plantilla molt professional i motivada, tenint
en compte el seu limitat
pressupost -17 milions
d’euros- i la delicada situació econòmica que
arrossega des de fa temps i que l’ha obligat a
ajustar-se el cinturó dràsticament.
L’aposta del canal televisiu per donar veu
als protagonistes de les protestes -la ciutadania anònima- també explica gran part del seu
èxit. Amb aquesta decisió, Betevé no només
ha humanitzat les manifestacions i ha posat la
gent al centre del debat. També ha mantingut
la neutralitat política al fugir de partidismes

l

Disturbis a la plaça Urquinaona el 18 d’octubre
i s’ha fet ressò d’un emprenyament popular
desencadenat per la sentència contra el procés i la brutal repressió policial, però també
per altres injustícies socials que s’arrosseguen
des de fa temps. Aquesta
fórmula l’ha portat a fugir del sensacionalisme
d’altres cadenes -sobretot d’àmbit estatal- que
han ignorat les raons de
fons i han centrat el seu
objectiu en la violència
però prioritzaven la dels
manifestants i relativitzaven la de la policia.
Tanmateix, tot i les
bones arts de l’equip
de tècnics i periodistes,
l’èxit de Betevé es preveu efímer i podria
acabar-se quan les protestes al carrer s’extingeixin. El motiu és que és molt difícil fidelitzar una audiència nova àvida d’emocions
fortes en un context de crisi estructural que
obliga a reduir la programació pròpia a la mínima expressió i omplir els forats de la graella
amb la redifusió de programes antics per falta
de pressupost. A aquest escenari cal afegir el
llarg conflicte laboral que arrossega la cade-

El públic ha premiat
la retransmissió dels
fets sense filtres ni
tertulians que diguin
com s’han d’interpretar

marc javierre

na des de fa temps i l’allau de sentències del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que donen la raó als treballadors externalitzats que l’han denunciada per haver
estat contractats per productores com Lavínia i Antena Local en forma de cessió il·legal.

Crisi cronificada
Les exigències dels treballadors de millors
condicions laborals, increments salarials suficients i més transparència sobre les remuneracions de l’equip directiu tensen encara més
un ambient molt enrarit pels conflictes judicials. Segons dades del comitè d’empresa,
Sergi Vicente -el qüestionat director de la cadena- ha cobrat el 2018 poc més de 103.795
euros, un sou que supera el de l’alcaldessa
de Barcelona i s’acosta al sou del director de
TV3. De la resta de l’equip directiu no es té
informació precisa ni dels complements, ni
de les dietes ni de les despeses de representació. La sensació de la plantilla és que la
retallada pressupostària s’ha aplicat de forma discrecional i es focalitza en una reducció sense precedents dels serveis informatius
i de la producció de programes propis que
redueix encara més l’audiència i cronifica la
crisi just quan celebra el seu 25è aniversari.

Els periodistes denuncien agressions
redacció carrer
A data de dilluns 28 d’octubre havia comptabilitzats 71 periodistes agredits en el curs
de les protestes contra la sentència del procés, segons dades de Mèdia.Cat-Observatori
Crític dels Mitjans. Malgrat anar perfectament identificats, la major part dels ferits
ho van ser per intervencions policials, rebent
impactes de projectils de foam dels Mossos
d’Esquadra o bales de goma de la Policia Nacional. Alguns professionals van ser agredits,
en molta menor mesura, per manifestants o
bé per destacats ultradretans. Els fotoperiodistes han estat un col·lectiu especialment
afectat, com en el cas del fotògraf de El País
Albert García, detingut per la policia mentre intentava fotografiar l’arrest d’un jove
el passat 18 d’octubre en la confluència de
plaça Urquinaona amb Pau Claris. Diversos
col·lectius de professionals, com el Grup
de Periodistes Ramon Barnils, el Sindicat de
Periodistes o la Plataforma en Defensa de
Llibertat d’Expressió han denunciat aquests
fets i van convocar una concentració de protesta el 22 d’octubre a plaça Catalunya que
va congregar uns 200 professionals.

•Oriol Junqueras per sedició
i malversació a 13 anys de presó.
•Jordi Turull per sedició
i malversació a 12 anys de presó.
•Raül Romeva per sedició
i malversació a 12 anys de presó.
•Dolors Bassa per sedició
i malversació a 12 anys de presó.
•Carme Forcadell per sedició
a 11 anys i 6 mesos de presó.
•Quim Forn per sedició
a 10 anys i 6 mesos de presó.
•Josep Rull per sedició
a 10 anys i 6 mesos de presó.
•Jordi Sànchez per sedició
a 9 anys de presó.
•Jordi Cuixart per sedició
a 9 anys de presó.
•Meritxell Borràs per
desobediència a 60.000€ de multa.
•Carles Mundó per desobediència
a 60.000€ de multa.
•Santi Vila per desobediència
a 60.000€ de multa.
Les entitats socials
sotasignants, representants de
diferents sectors del nostre país
i compromeses amb els valors de
la pau i el diàleg com a principis
indestriables de tota societat
democràtica, MANIFESTEM:
•PRIMER: Entenem que
aquesta sentència significa
la culminació d’un procés de
judicialització de la política,
punt al qual mai no s’hauria
d’haver arribat.
•SEGON: Manifestem el nostre
desacord amb la sentència, que
no resol el conflicte polític, i
denunciem la injustícia a la qual
s’enfronten totes les persones
condemnades. Denunciem
les conseqüències greus que
aquesta sentència té sobre els
drets polítics de la ciutadania
i els drets de manifestació,
d’expressió, de lliure associació i
de dissidència política, suposant
un retrocés per a la qualitat
democràtica de la nostra
societat. Denunciem les greus
conseqüències que la sentència
té per a la normalitat política a
Catalunya i els seus efectes per
a l’autogovern de la Generalitat.
•TERCER: Treballarem per
la llibertat de les persones
condemnades des d’amplis
espais de consens socials i
polítics a Catalunya i Espanya.

Concentració de fotògrafs, càmares i periodistes contra les agressions

dani codina

Fem una crida als partits
polítics i a institucions públiques
per trobar el camí de la política
posant fi a la judicialització d’un
conflicte polític. Fem una crida
a la ciutadania a participar a les
mobilitzacions de tots els espais
compartits que contribueixen
a reforçar la cohesió i la
convivència des de la fermesa
en les reivindicacions dels drets
democràtics i les llibertats.

Crònica
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Solans, l’urbanista
que va frenar
l’especulació

8

Com s’organitza
el nou Ajuntament
de Barcelona?

La nova plaça rere la Boqueria es va estrenar
fa només tres anys, però la seva ràpida
degradació desespera veïns i comerciants

La Gardunya,
una reforma fallida?
Meritxell M. Pauné

La plaça de la Gardunya, darrere del mercat de la Boqueria,
ha viscut una intensa transformació els darrers 15 anys.
Un sòrdid aparcament a l’aire
lliure ocupava tot l’espai des
dels anys 50 i l’ajuntament va
impulsar una remodelació total
que ha durat deu anys. Aquest
octubre han acabat les obres
de l’últim edifici d’habitatges
de la plaça.
Els diferents elements de la
plaça, incloent-hi l’espai públic
i la nova façana del mercat,
s’han anat estrenant de mica
en mica durant els darrers tres
anys. Els racons i els porxos es
van degradar de seguida, però
comerciants i veïns s’aferraven
a l’esperança que un cop completada la reforma s’aconseguiria el revulsiu promès. Però
ara les obres ja s’han acabat i
l’ambient enrarit no se’n va.
Baralles, restes de menjar per emportar, alcoholisme,
pudor d’orina i drogoaddicció
esporàdica castiguen un espai

l

“La solució passa
per tenir més pisos
d’emergència social”,
diuen des de l’equip
que atén els sensesostre
que ja va néixer condicionat pel
turisme de la Rambla i la fragilitat social del Raval. El disseny
urbanístic, que firma la prestigiosa arquitecta Carme Pinós,
sorprenentment ignora aquests
factors. Una quinzena de sensesostre dormen cada dia a la
plaça i de dia se’ls afegeixen
-no sempre amistosament- un
nombre indeterminat de passavolants, entre ferrallers, usuaris
de la sala Baluard i menors que
estan de pas a la ciutat.
Aquests veïns invisibles s’arreceren sota la façana volada
de la nova escola Massana -la
joia arquitectònica de la plaça-, a les entrades de l’aparcament subterrani i al cul-de-sac
en què s’ha convertit el Passat-

ignasi r. renom

La nova escola Massana, a la dreta, havia de ser el revulsiu de la plaça

ge 1800. La reforma ha carregat
de nous edificis aquest solar del
Raval, malgrat anys de discursos polítics sobre esponjar el
barri més dens de Barcelona.
Fonts coneixedores expliquen
que la primera idea era concentrar l’edificabilitat en un sol
edifici, però l’alçada resultant
no agradava a l’Ajuntament.

Espectatives frustrades
Tots els testimonis consultats coincideixen en remarcar que cada
matí a primera hora un vehicle
de BarcelonaNeta i una patrulla
de la Guàrdia Urbana desfan el
campament i reguen la plaça,
però poc després es tornen a omplir els mateixos racons. Diàriament també visiten la Gardunya
diversos educadors socials, però
la situació no es resol.
Els veïns que es van traslladar fa un any al primer bloc
d’habitatges finalitzat -una promoció de la Favb- han vist frustrades les seves expectatives.
“Ha sigut una sorpresa: havíem fet visites d’obres i moltes
reunions sobre el nostre futur
edifici, però quan ens hi hem
traslladat ens hem adonat que
la realitat és molt complicada”, reflexiona Juanjo Moreno,

vocal de la comunitat de veïns.
Entre els comerciants i restauradors els ànims encara estan
més caldejats. I l’últim bloc de
pisos finalitzat, privat i de 14
plantes, augura queixes veïnals
intenses. Els nous veïns, que
hauran pagat preus de mercat
elevats, trobaran un panorama
ben diferent al que auguraven
els anuncis virtuals. “Viu al cor
de Barcelona”, anunciaven els
cartells municipals fa deu anys,
com recorda una exposició fotogràfica de Jorge Ribalta que es
podia visitar a la Virreina aquest

estiu. El districte de Ciutat Vella
“coneix la problemàtica perquè
està en contacte directe amb
els veïns i veïnes, que els han
traslladat els diferents problemes a l’espai públic”, responen
fonts municipals. Aquest estiu,
asseguren, s’ha reforçat la presència d’agents cívics a través
del Servei del Pla de veïnatge.
Aquests tècnics, sosté el consistori, “vetllen pels diferents usos
de l’espai públic i informen i actuen” quan hi ha un conflicte.
La Fundació Arrels visita a
diari diversos dels sensesostre

que habiten la plaça. “És un
polvorí” perquè alguns usuaris
“fan consums elevats d’alcohol tot el dia”, avisa Gemma
Gassó, educadora de l’equip
de carrer. La solució, defensa,
no és dissoldre l’assentament
amb policia o “arquitectura hostil” sinó afrontar ja la
urgència de tenir més pisos
d’emergència social.

Molts continguts i pocs usos
La nova Escola Massana havia
de ser el gran revulsiu de la
Gardunya, segons el mateix
dogma polític-urbanístic que va
confiar el futur de Robadors a la
construcció de la Filmoteca de
Catalunya. L’edifici ideat per
Pinós és gairebé una escultura:
les seves cinc plantes dibuixen
una silueta serpentejant, revestida d’una pell de lames ceràmiques de color taronja que
li dona carisma i vistositat.
Però no mira cap a la Gardunya. Té l’entrada principal
al carreró Canonge Colom.
L’alumnat, doncs, gairebé no
fa vida a la plaça ni contraresta
els usos col·laterals que l’han
colonitzat. Als bancs i jardineres -blocs rectangulars de formigó- pràcticament només hi
seuen turistes que picotegen
menjar comprat al mercat i
grups de sensesostre. Tampoc
no hi ha encara vida comercial als baixos dels blocs de pisos. El tipus de negoci que s’hi
instal·li serà decisiu.
L’antiga escola Massana és
l’última oportunitat per redreçar la situació. L’espai és propietat municipal i forma part del
gran recinte de l’antic hospital
de la Santa Creu. L’Ajuntament
vol annexar les antigues aules a
l’exitós teatre de la Biblioteca
de Catalunya, dins del recinte
medieval. El gestiona la companyia La Perla 29, dirigida per
Oriol Broggi. Es dona el cas,
però, que l’antic centre docent
acull des d’abril de 2018 una
tancada d’immigrants sense
papers, que temen un desnonament imminent. També s’ha estudiat d’obrir la Gardunya cap
als jardins Rubió i Lluch i s’està
pendent de construir una àrea
de joc infantil a la plaça.

Origen urbanístic i memòria oblidada
La Gardunya és un spin-off del pla Del
Liceu al Seminari (1980), d’Òscar Tusquets
i Lluís Clotet, que va obrir la plaça dels
Àngels i va idear el complex cultural del
MACBA i el CCCB. Aquell projecte ja
preveia refer la plaça i va inspirar les grans
intervencions posteriors al Raval amb
què els governs socialistes de Barcelona
van intentar atraure rendes mitges -avui
diríem gentrificar- al depauperat Barri
Xino. Per a més inri, la remodelació ignora

completament el passat i la identitat de
la plaça. Ni l’ús que va tenir, ni les restes
arqueològiques que amagava ni l’origen
del seu nom s’expliquen avui als visitants
i veïns de la plaça. Si no fóssim una ciutat
tan garrepa amb la memòria popular,
una placa explicaria que l’historial
lumpen de la plaça ve d’antic: “Gardunya”
és una paraula catalana en desús que
designava organitzacions criminals,
baixos fons i patis de presó.
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L’urbanista que va frenar
l’especulació a Barcelona
Joan Antoni Solans i l’alcalde José María
Socías Humbert van recuperar grans espais
durant la transició per convertir-los en zones
verdes i equipaments
J.J. Caballero
i Maria Favà
L’arquitecte i urbanista Joan Antoni Solans (Barcelona, 1941), va
morir el passat 2 de setembre en
ser atropellat a Calella de Palafrugell per un cotxe que realitzava
maniobres. Solans va ser, amb l’alcalde José María Socías Humbert,
una figura fonamental en la transformació de Barcelona i junts van
aconseguir rescatar per a la ciutat
nombrosos terrenys que podien
haver estat víctimes d’especula-

l

L’operació va evitar
que terrenys expropiats
a baix preu per raons
d’Estat passessin
a mans privades
ció. Si la ciutat ja estava en deute amb Socías, mort el 2008, ara
també està en deute amb Solans.
En realitat, està en deute amb el
tàndem Socías-Solans.
Socías Humbert va arribar a
l’Ajuntament de Barcelona el desembre de 1976 i va marxar al gener de 1979. Va tenir només dos
anys, per tant, per exercir l’alcaldia. Substituïa Joaquín Viola, que
havia aconseguit enervar tothom.
Socías s’enfrontava a una ciutat
amb l’Ajuntament desprestigiat,
endeutat i sense una política de-

finida. Eren moments de desconcert, pendents d’una transició que
culminaria el 1979 amb els primers
ajuntaments democràtics.
En aquests dos anys, Socías va
aconseguir desplegar la més eficient actuació urbanística que es recorda en tan poc temps i amb tan
pocs mitjans. I per això va ser fonamental la designació de l’arquitecte i urbanista Joan Antoni Solans
com a Delegat de Serveis. Era un
càrrec tècnic, però del qual es va
valer Socías per saltar-se els regidors i desenvolupar les seves pròpies polítiques sense interferències.

Frenada a l’especulació
Les arques municipals estaven buides i el descontrol urbanístic era
propici per als especuladors. Socías
i Solans es van proposar revertir
els mals auguris que planaven sobre Barcelona amb una acció intel·
ligent i pràctica: comprometre la
compra de la major part de terreny
possible perquè els ajuntaments democràtics poguessin desenvolupar
les noves polítiques urbanístiques.
Socías i Solans van rescatar per
al futur grans espais (casernes i
terrenys ferroviaris, sobretot) que
havien perdut la seva funció i que
els llavors propietaris (l’Exèrcit i
l’empresa pública Renfe) desitjaven convertir en edificables per
obtenir elevades plusvàlues
Això és el que van frenar Socías
i Solans: que terrenys que havien
estat expropiats a baix preu per
raons d’Estat passessin a mans pri-

arxiu maria favà

Joan Antoni Solans al mig de la fotografia. Davant seu, el regidor d’urbanisme Ricard Boix. La fotografia
recull un moment d’una visita als terrenys de la Maquinista de la Barceloneta. Està envoltat de periodistes
i d’algun funcionari. A la dreta, el periodista Jordi Bordas de La Vanguardia. A l’esquerra, Maria Favà de
l’Avui i Maria Ángeles Alcázar del Noticiero Universal (1979).
vades. La llista d’aquests llocs que
es van convertir en ús públic suma
gairebé un centenar d’hectàrees,
un espai equivalent a altres tantes
illes de l’Eixample. És a dir, com si
dibuixéssim un perímetre delimitat
pel passeig de Gràcia, el carrer Marina, la Gran Via i Còrsega. El mapa
que acompanya aquesta pàgina
ajuda a entendre’n la dimensió.

La ciutat, pam a pam
Solans sabia molt bé a què s’enfrontava. Havia estat, acompanyant Albert Serratosa, un dels

Espais recuperats per Socías i Solans

w1. Estació
Terrenys de Renfe
del Nord-plaça

de les Glòries. Convertits
en Parc de l’Estació del
Nord, terminal d’autobusos,
centre esportiu municipal, i
equipaments diversos: Auditori,
Teatre Nacional de Catalunya,
Els Encants (12 hectàrees).
2. Estació i tallers del Clot.
Parc del Clot (4 hectàrees).
3. Estació de Sant Andreu.
Parc de Can Dragó, caserna
de bombers, complex d’Heron
City i habitatges (12 hectàrees).

w4. Caserna
Zones militars
de Girona (carrer

Sardenya). Escoles i zona verda
(2 hectàrees).
5. Caserna d’Intendència
Jaume I. Universitat Pompeu
Fabra, campus de la Ciutadella
(2 hectàrees).
6. Caserna de Lepant (entre
l’Hospitalet i Barcelona). Ciutat
de la Justícia (23 hectàrees).

autors destacats de la revisió del
Pla Comarcal de 1953, que es va
transformar en el Pla General Metropolità de 1976. Coneixia cada
racó de la ciutat, com després va
conèixer cada racó de Catalunya
en la seva etapa de director general d’Urbanisme de la Generalitat. L’activista veïnal Andrés Naya
recorda que “es coneixia els barris pam a pam. Cada vegada que
abordàvem els problemes d’un
lloc determinat o d’un edifici, el
primer que feia Solans era anar
a veure-ho en persona”. Aquesta

espècie de “compra a terminis”
de Solans no va ser ben entesa per
alguns dels regidors sorgits després
de les eleccions de 1979 que van
portar a l’alcaldia Narcís Serra.
Criticaven que l’endeutament hipotecava la seva gestió. Però molt
aviat es van adonar que els primers
beneficiats d’aquella política de
futur de Socías i Solans serien ells,
perquè van ser els que van dissenyar i van inaugurar la major part
d’aquells espais.
passa a la pàgina 7 2
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A aquesta llista cal sumar altres espais que van passar a mans de l’Ajuntament
en virtut de canvis d’usos, convenis ministerials, cessions o permutes, entre
ells la planta asfàltica (Nou Barris), l’antiga Protecció de Menors de Wad-Ras
(Poblenou), els jardins de Quinta Amèlia i Vil·la Cecília (Sarrià).

3

w7. Espanya
Indústries
Industrial

(Sants). Parc de l’Espanya
Industrial (4,6 hectàrees).
8. Fàbrica de camions
Pegaso (Sagrera) Parc de la
Pegaso (3,6 hectàrees).
9. La Maquinista
(Barceloneta)
Plaça de la Maquinista (3,2
hectàrees).
10. Parc de les Aigües
(Guinardó). Ja era un parc però
de titularitat privada, d’Aigües
de Barcelona (2 hectàrees).
11. Magatzem davant de la
Sagrada Família
Plaça Gaudí (1 hectàrea).

w12. Terrenys
privats
Parc de l’Oreneta,

a Sarrià (17,2 hectàrees).

10
8

4

7
6
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Després de la marxa de Socías
Humbert el gener de 1979 Solans
va continuar un temps com a Delegat de Serveis d’Urbanisme en
el nou Ajuntament, però els seus
desencontres amb diversos responsables polítics van acabar amb la
seva sortida de l’administració municipal el 1980.
Solans resultava incòmode per
a alguns polítics, com va quedar
demostrat durant els seus divuit
anys al capdavant de la Direcció
General d’Urbanisme de la Generalitat, on nombrosos alcaldes
-especialment de CiU, partit que
estava al capdavant de la Generalitat- van sol·licitar-ne el cessament. Solans era molt estricte i
no permetia que els alcaldes fessin i desfessin al seu gust.

Un savi que parlava baixet
Tan temut per polítics com respectat per periodistes i representants
de les associacions veïnals, Joan
Antoni Solans va mantenir el contacte amb molts d’ells després de
la seva desaparició de l’esfera pública. La periodista Maria Eugenia
Ibáñez va demanar que fos Solans
qui la presentés quan va rebre el
reconeixement professional Ofici
de Periodista.
Solans era un savi que parlava
baixet. I tenia una memòria extraordinària. Donava per fet que els
seus interlocutors coneixien tan bé
el territori com ell i quan veia les
seves cares de perplexitat, amb
paciència i sempre de forma suau,
tornava a glossar sobre el mapa els
detalls d’un projecte, la modificació del PGM, les característiques
d’aquell terreny afectat per la
Ronda de Dalt...
El periodista Jordi Bordas ratifica aquesta impressió: “Tenia Barcelona al cap. Explicava els projectes sense necessitat de mirar
un mapa i tan era que li preguntessis per una petita obra al Turó de
la Peira com per un gran projecte.
Els coneixia al detall. I en tots els
casos, petit o gran, posava la mateixa passió”.
No era estrany trobar-lo al seu
despatx a altes hores de la nit
revisant un mapa o repassant in-

formes. Era molt reservat amb la
seva vida privada i persones que
treballaven amb ell se sorprenien,
quan feia anys que el coneixien,
que tingués dona i fills. “Solans era
de tracte molt agradable i tenia les
idees i els objectius professionals
molt clars. Va fer tot el possible
per preservar Barcelona. Va aplicar
una política urbanística molt avançada, en un moment en què no era
habitual al país”, evoca un dels
seus companys a l’Ajuntament.

Ben valorat pels veïns
L’activista veïnal Andrés Naya el
recorda com algú que “es comprometia i donava la cara”. “Acceptava sempre les reunions que li
proposàvem i t’asseguro que eren
moltes”, afirma. I tot i que algunes
de les seves promeses van quedar
incomplertes, Naya ho justifica
perquè “eren temps complicats”.
En el tracte amb els periodistes
Jordi Bordas subratlla la sinceri-

l

L’arquitecte havia
estat uns dels autors
de la revisió del Pla
Comarcal del 53 i sabia
a què s’enfrontava
tat i la confiança que traslladava.
“Quan creia que el plantejament
del seu interlocutor era el correcte
no tenia cap inconvenient a admetre-ho, encara que això impliqués
que l’Ajuntament no en sortís molt
ben parat. Per això generava confiança, perquè sabies que quan t’explicava alguna cosa era completament certa”.
Naya somriu quan explica que
les polítiques de Solans i Socías
van crear molts temors entre els
propietaris de terrenys. “Los rojos nos van a expropiar” era una
frase que recorda, divertit, haver escoltat més d’una vegada.
“Però l’important -conclou- és
que va aprofitar la conjuntura i va
comprar terrenys que van ser determinants perquè l’Ajuntament
democràtic, asfixiat econòmicament, pogués donar resposta a
algunes reivindicacions veïnals”.

m. eugenia ibáñez
periodista

A
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Quan Solans ja no estava a la conselleria el PSC va ressuscitar l’hotel, que es va inaugurar el 2007

L’hotel que va haver d’esperar 14 anys
Maria Favà

Joan Antoni Solans, a més de comprar
terrenys que després es convertien en parcs
i equipaments, també va evitar construccions
que vulneraven la llei. Ell va ser el responsable,
des del seu càrrec de director general
d’Urbanisme, que el projecte de l’hotel
de Miramar quedés aturat durant 14 anys.
El 1986 el grup hoteler Husa proposa a
l’alcalde Pasqual Maragall convertir l’edifici de
Miramar -que havia acollit els primers estudis
de TVE a Barcelona i abans el restaurant de
l’Exposició de 1929- en un hotel de gran luxe.
Els promotors eren Eric Rothschild i el baró
Von Thyssen i els accionistes menors, Antoni
Parés, Oriol Regàs i Ricard Bofill. Aquest darrer
va redactar un projecte constructiu que preveia
10.000 metres quadrats de sostre. La comissió
d’urbanisme de la conselleria va estar en contra
del projecte des del primer moment, al·legant
que es privatitzaven zones verdes i equipaments
que eren d’ús públic i perquè s’augmentava
de forma desmesurada l’edificabilitat de la
construcció original. Cinc advocats especialitzats
en urbanisme també van presentar un recurs i
finalment l’Ajuntament va retirar el projecte. El
1992, els tribunals van condemnar l’Ajuntament

a indemnitzar els promotors amb 60 milions
de les antigues pessetes.
Catorze anys després, quan Solans ja no
estava a la conselleria, el PSC ressuscita el
projecte. En aquest segon intent el promotor
va ser el grup nord-americà Apollo, que va
declarar haver invertir 45 milions d’euros en
la construcció. L’Ajuntament hi va posar 1,3
milions per restaurar els jardins -una orangerie
(hivernacle per a tarongers) obra de Jean
Claude Forestier- que hi ha davant de l’edifici.
Finalment va ser Oscar Tusquets
l’arquitecte que va modificar i ampliar l’edifici
que es va inaugurar com a hotel el 2007.
L’Ajuntament, que controlava un 10% del
capital, es va acabar venent la seva part per
un euro (era un negoci ruïnós). El túnel que es
va construir per darrere de l’hotel per desviar
el trànsit va esborrar l’antic camí que anava
de la muntanya al barri del Poble Sec, una
desaparició que va doldre molt a Solans.
Joan Antoni Solans també va ser
implacable amb els alcaldes que pretenien
adaptar el planejament a la seva
conveniència, com el d’Alp, a qui va vigilar
molt de prop. La seva intransigència
(o integritat) va acabar costant-li el càrrec.

Un trabajo discreto y no reconocido

vi, tu deus ser molt ric, oi? El
abuelo de este niño de cuatro
años no era rico, pero la mente
infantil llegó a esa conclusión
tras oírle enumerar, una y otra vez, la
larga relación de compras que había hecho en las calles de Barcelona por donde
paseaban. El pequeño sabía que su abuelo había comprado una vieja fábrica, ya
convertida en parque, para evitar que se
construyeran pisos, o que aquella escuela
existía porque había adquirido el solar
por el que pugnaba un constructor, o que
aquel jardín tenía espacio para correr
porque había evitado la venta del solar
de al lado. Pero lo que aquel niño no sabía, y ya sabe ahora, es que las adquisiciones del abuelo, Joan Anton Solans, no
aumentaron el patrimonio familiar, pero
sí el de una ciudad que, hoy por hoy, está
en deuda con el trabajo realizado en apenas tres años, entre 1977 y 1980. Tiempos difíciles aquellos, ásperos, donde no
cabía planificar para el futuro porque el
presente ya era demasiado complicado.
Delegado de Urbanismo con José María Socias -Barcelona también tiene una
deuda con este alcalde-, Solans supo

que los cambios políticos
que se estaban fraguando
debían implicar la transformación de la ciudad y
utilizó a fondo los limitados recursos económicos
municipales para dar los
primeros pasos. Había tenido buenos maestros y en
la Escuela de Arquitectura
le habían enseñado que la
gestión urbanística carece
de sentido si no consigue
un beneficio social. La
confusión del momento y
las dudas mismas de los
grandes propietarios sobre
el futuro político facilitaron la compra de terrenos,
convertidos en el mejor legado para los
ayuntamientos democráticos que arrancaron en 1979, punto de partida de una
Barcelona mejor. Parques como la España Industrial, la Pegaso, o escuelas
como la de les Corts, por citar solo tres
ejemplos, existen porque Solans se adelantó a más que posibles “correcciones”
del Plan General Metropolitano del 1976,

porque reservó suelo para
futuros equipamientos en
los que nadie pensaba en
aquel momento y porque
interpretó la oportunidad
que se le ofrecía. Alguien
debería colocar en el mapa
de los barrios de Barcelona una señal sobre los solares, pequeños o grandes,
que aquel hombre salvó
del enriquecimiento privado para permitir en el
futuro un uso público.
Viví su trabajo en dependencias municipales
accesibles a periodistas
dispuestos a entrevistas
puyal
a horas intempestivas,
intenté seguir sus siempre minuciosas y
en ocasiones complicadas explicaciones
sobre el urbanismo barcelonés, y tomé
nota, cuando pude, de solares en peligro
que quería proteger. Y años después, ya
con otros alcaldes, fui testigo de inauguraciones de parques o primeras piedras
de bibliotecas que ocupaban suelo comprado por el abuelo de aquel niño. Esas

vivencias, algunas ya perdidas en la memoria de una vieja periodista, me llevan
a pensar que los gobiernos municipales
elegidos a partir de 1979 nunca quisieron
reconocer la tarea que Solans, apoyado
por Socias, llevó a cabo con discreción y
paciencia. Tampoco han sido justos con
él, ni con Barcelona, los obituarios que
siguieron a su muerte, centrados la mayoría en la tarea que realizó en la Genera-

l

Aún quedan por los barrios
de esta ciudad solares que
esperan que se levante sobre
ellos el equipamiento para
el que Solans les reservó
litat durante veinte años. El tiempo borra
la memoria de políticos y archivos periodísticos. Poco importan ya esos olvidos,
pero estoy convencida de que aún quedan
por los barrios de esta ciudad solares que
esperan que se levante sobre ellos el equipamiento para el que Solans les reservó.
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El govern visible i l’invisible
Els ajustats resultats
de les municipals
del 26 de maig van
derivar en un Govern
de coalició entre BeC
i PSC. A l’ombra,
un nodrit entramat
gerencial haurà de
concretar i executar
les seves polítiques

consell municipal

alcaldia
Ada Colau

Format per 41
regidores i regidors:
ERC: 10
Comuns: 10
PSC: 8
JxCAT: 5
C’s: 4
PP: 2
BCN pel Canvi: 2

comissió
de govern
Ada Colau
Jaume Collboni
Janet Sanz
Laia Bonet
Laura Pérez
Albert Batlle
Joan Subirats
Jordi Martí Grau
Lucía Martín
Eloi Badia
Jordi Rabassa
Marc Serra
Gemma Tarafa
Montserrat Ballarín
David Escudé
Margarita Marí Klose
Francesc Xavier Marcé
Maria Rosa Alarcón

Andrés Naya
néstor bogajo
Barcelona comença la legislatura
amb un Govern format per dos partits que van perdre les eleccions,
però que van ser capaços d’articular una majoria de suports que els
permetés liderar les polítiques municipals durant els pròxims quatre
anys. Barcelona en Comú (BeC) i
el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) tenen en les seves mans
poder donar resposta a les necessitats de 1.620.343 barcelonins i
barcelonines -uns 20.000 més que a
principi del mandat anterior-. Unes
necessitats marcades per les brases de la crisi econòmica, els reptes de l’habitatge -lloguers, desnonaments...- turisme i la seguretat,
i amb el desafiament independentista sempre present.
BeC i PSC no estaran sols: l’Ajuntament de Barcelona compta amb
una plantilla de 14.436 funcionaris,
segons les últimes dades disponibles, de 2018. Això inclou els 7.014
funcionaris del Consistori i els 7.422
treballadors d’organismes públics i
empreses municipals. Entre els fun-

Ple del
Consell
Municipal

Comissions
del Consell
Municipal

alcaldia
Regidoria
de Presidència
i Planificació
Estratègica
Jordi Martí Grau

Comitè
de Govern
Grups
polítics
municipals

Junta de
Portaveus

cionaris sobta el domini masculí: hi
ha 4.531 homes per només 2.483
dones. Una dada que constata que
a la Casa Gran queda molta feina a
fer per arribar a la paritat.
Els dos partits en el Govern
tindran a les seves mans un pressupost consolidat de 3.020 milions
d’euros, que inclou les partides de
l’Ajuntament, però també les dels
organismes autònoms, les entitats
públiques i les societats mercantils
dependents del Consistori. Una xifra que correspon al pressupost del
2018, que caldrà prorrogar si BeC i
PSC no aconsegueixen el suport d’altres formacions polítiques -entre les
dues forces sumen només 18 dels 41
regidors-. Prorrogar el pressupost,
en tot cas, no és la millor solució per
a la ciutadania, ja que implica limitacions a l’hora de concretar noves
inversions que donin resposta a la
realitat, que canvia constantment.

Cares noves i vells coneguts
Dels 41 regidors del nou Consistori, només catorze repeteixen en
el càrrec. Són el 34%. El 66%, per
tant, són nous -o almenys no ocupaven aquest càrrec en l’anterior
mandat-. És ben bé un 7% més de
passa a la pàgina 8 2

Ciutat Vella
Jordi Rabassa
President: Jordi
Coronas (ERC)

Gràcia
Eloi Badia
President: Ferran
Mascarell (JxCAT)

L’Eixample
Jordi Martí Grau
Presidenta: Eva Baró
(ERC)

Horta-Guinardó
Maria Rosa Alarcón
President: Max
Zañartu (ERC)

Sants-Montjuïc
Marc Serra
Presidenta: Neus
Munté (JxCAT)

Nou Barris
Margarita Marí Klose
Presidenta: Gemma
Sendra (ERC)

Les Corts
F. Xavier Marcé
President: Francisco
Sierra (C’s)

Sant Andreu
Lucía Martín
Presidenta:
Montserrat Benedí
(ERC)

Sarrià
Sant Gervasi
Albert Batlle
Presidenta: Eva
Parera
(BCN pel Canvi)

l

La nova regidoria de
presidència fa que el
fins ara ‘supergerent’
Jordi Martí tingui rang
de tinent d’alcalde

Regidories i presidències
de districte

dani codina

Sant Martí
David Escudé
Presidenta:
Maria Magdalena
Barceló (C’s)

Constitució del Consell Municipal el 15 de juny de 2019

Tinença d’alcaldia

primera Tinença
d’alcaldia
Àrea d’Economia,
Treball,
Competitivitat
i Hisenda
Jaume Collboni
Regidoria
d’Economia
i Pressupostos
Jordi Martí Grau
Regidoria
de Comerç,
Mercats, Règim
Interior i Hisenda
Montserrat Ballarín
Regidoria
de Turisme
i Indústries
Creatives
Francesc Xavier
Marcé

segona Tinença
d’alcaldia
Àrea
d’Ecologia,
Urbanisme,
Infraestructures
i Mobilitat
Janet Sanz
Regidoria
d’Emergència
Climàtica
i Transició
Ecològica
Eloi Badia
Regidoria
de Mobilitat
Maria Rosa Alarcón

tercera Tinença
d’alcaldia
Àrea Agenda
2030, Transició
Digital, Esports
i Coordinació
Territorial
i Metropolitana
Laia Bonet
Regidoria
d’Esports
David Escudé

quarta Tinença
d’alcaldia
Àrea de Drets
Socials,
Feminismes
i LGTBI
Laura Pérez
Regidoria
d’Infància,
Joventut
i Gent Gran
Margarita Marí Klose
Regidoria
de Salut,
Envelliment
i Cures
Gemma Tarafa
Regidoria
d’Habitatge
i Rehabilitació
Lucía Martín
Regidoria
de Drets
de Ciutadania,
Participació
i Justícia Global
Marc Serra

cinquena Tinença
d’alcaldia
Àrea de Prevenció
i Seguretat
Albert Batlle

sisena Tinença
d’alcaldia
Àrea de Cultura,
Educació
i Ciència
Joan Subirats
Regidoria
de Memòria
Democràtica
Jordi Rabassa
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“saba nova” que en l’estrena de
l’anterior legislatura. Al Consell
Municipal hi haurà 22 homes i 19
dones, de manera que es fregarà la
paritat, però sense arribar-hi. On sí
que crida l’atenció la presència de
dones és en la mesa presidencial,
que, per primera vegada, serà ocupada per tres dones.
Però la novetat més rellevant
de l’inici d’aquesta legislatura és
que torna la fórmula del Govern
de coalició, a la qual el PSC va
recórrer durant alguns dels seus
mandats -sovint formant Govern
amb Iniciativa per Catalunya (IC)
i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-, però que els últims
Governs de Trias i Colau havien
preferit evitar, encara que això
els obligués a governar en minoria. Aquest cop, BeC compartirà
responsabilitats amb el PSC, que
assumeix àrees de molta responsabilitat, com ara la d’Economia,
Treball, Competitivitat i Hisenda,
amb Jaume Collboni al capdavant;
les regidories de Turisme i Mobilitat -dues patates calentes que poden fer entrar en contradicció els
dos partits del Govern, amb visions

divergents en aquestes matèries- i,
sobretot, l’àrea de Prevenció i Seguretat, en mans d’Albert Batlle,
un vell conegut de l’Ajuntament i
director general dels Mossos d’Esquadra entre 2014 i 2017 (veure
l’article d’Eloi Latorre a la pàgina
18 d’aquest mateix número).
En l’organigrama del Govern,
també destaca un nou càrrec: la
regidoria de Presidència i Planificació Estratègica, de la qual s’encarrega un altre vell conegut, Jordi
Martí Grau, exregidor del PSC -d’on
va sortir escaldat- i recuperat per
Ada Colau en el darrer mandat per
encarregar-li la gerència municipal. Martí també es farà càrrec
de la regidoria d’Economia i Pressupostos. Assumeix, per tant, dos
càrrecs clau, que fan que el fins
ara supergerent municipal entri a
format part de l’estructura de Govern. Sense arribar a ser-ho, tindrà
rang de tinent d’alcalde.

L’oposició també toca poder
BeC i PSC s’han repartit el poder
als districtes de la ciutat: en governaran cinc cadascun. Les presi-

Ciutat Vella
Yolanda Hernández
L’Eixample
Joan Cambronero
Sants-Montjuïc
Maria Sonia Frías
Les Corts
Sara Jaurrieta
Sarrià St. Gervasi
Maria Teresa Català

coordinació
territorial
i proximitat
M. Carme Turégano

gerència municipal
Sara Berbel

Gràcia
Maria Pilar Miràs
Horta-Guinardó
Eduard Vicente
Nou Barris
Gabriel José Duarte
Sant Andreu
Maria Gas
Sant Martí
Josep García Puga

Gerències sectorials

àrea d’economia,
recursos
i promoció
econòmica
Albert Dalmau
Recursos
Agustí Abelaira
Persones
i Desenvolupament
organitzatiu
Javier Pascual

àrea de seguretat
i prevenció
Maria Teresa Casado

Institut
Municipal
de Mercats
Màxim López

àrea d’ecologia
urbana
Gemma Arau

Pressupost
i Hisenda
Jordi Ayala

l

Sara Berbel, de qui
depenen totes les
gerències municipals,
té un currículum més
polític que tècnic

Gerències territorials

alcaldia
Ada Colau

Institut
Municipal
d’Hisenda
Antoni
Fernández

empreses municipals
(directors/es generals)
Foment de Ciutat SA
Anna Terra
Barcelona Activa
Fèlix Ortega
Informació i Comunicació
Sergi Vicente
Barcelona Serveis
Municipals (BSM)
Marta Labata
Barcelona de Gestió
Urbanística
Josep Maria de Torres
Barcelona Infraestructures
Municipals
Ángel Sánchez
Barcelona Cicle de l’Aigua
Cristina Vila

dències, però, aniran a càrrec de
l’oposició. ERC, el principal partit
de l’oposició tot i haver guanyat
les eleccions en nombre de vots, és
el partit que més en té (5), però
també Junts per Catalunya (JxCat)
-en dos districtes-; Ciutadans (C’s)
-també en dos-; i la Barcelona pel
Canvi de Manuel Valls -en un- tin-

Barcelona Serveis Municipals,
més que una societat mercantil
Barcelona Serveis Municipals (BSM) és una societat mercantil
que desenvolupa, per encàrrec de l’Ajuntament, nombroses
activitats relacionades amb la mobilitat, els residus, el comerç
i l’oci. Gestiona, per exemple, el Zoo, les instal·lacions de
l’Anella Olímpica i diversos parcs de la ciutat, entre ells el Park
Güell. Però BSM també governa, mitjançant la participació en
societats en les quals té una majoria que li permet dirigir-les:
el Parc d’Atraccions Tibidabo S. A.; Cementiris de Barcelona S.
A.; Tractament i Selecció de Residus S. A.; Mercabarna S. A.;
o Barcelona d’Aparcaments Municipals. Amb una participació
minoritària, també intervé en els Serveis Funeraris de Barcelona
S. A. El consell d’administració el presideix Jaume Collboni i els
seus components es designen respectant els resultats electorals.
Tots els grups municipals hi són presents.

àrea de drets
socials, justícia
global, feminismes
i lgtbi
Ricard Fernández
Habitatge
F. Javier Burón

àrea d’agenda
2030, transició
digital,
coordinació
territorial
i esports
Xavier Patón

Medi
Ambient
i Serveis
Urbans
Frederic
Ximeno

Mobilitat i
Infraestructures
Manuel Valdés

Urbanisme
Laia Grau

Arquitecte
en Cap
Xavier Matilla

Institut
Municipal
d’Urbanisme
J. Maria Torres

Institut
Municipal
de Paisatge
i Qualitat
de Vida
Xavier Matilla

Institut
Municipal
de Serveis
Socials
Laia Claverol

Institut
Municipal
d’Habitatge
i Rehabilitació
M. Àngels Mira

Institut
Municipal
Fundació
Mies van
der Rohe
Anna Ramos

Institut
Municipal
de Parcs
i Jardins
Frederic
Ximeno

dran aquesta responsabilitat. Dels
partits amb representació en el
Consell Municipal, només el PP
n’ha quedat fora.
El Consell Municipal -l’òrgan
màxim de representació política,
presidit per l’alcaldessa- funciona
en sessions plenàries i mitjançant
quatre comissions. D’altra banda,
la Comissió de Govern -l’òrgan col·
legiat del Govern executiu municipal, i presidit també per l’alcaldessa-, la formaran 10 regidors de BeC
i vuit del PSC.

El govern a l’ombra
Amb el canvi d’aires de Jordi Martí, la seva supergerència ha canviat de titular. Colau ha nomenat a
Sara Berbel, de l’entorn del PSC.
Sembla lògic que, tractant-se d’un
govern de coalició, l’alcaldessa
hagi pactat aquest càrrec amb
Collboni. Berbel viu en el districte
de Nou Barris, on va començar la
seva carrera política, com a consellera del PSC. Després ha tingut
càrrecs de responsabilitat. L’últim
d’ells, el de directora de l’empresa
municipal Barcelona Activa. Abans
havia estat directora de l’Institut
Català de les Dones i directora general d’Igualtat d’Oportunitats en
el Treball de la Generalitat. Apa-

Institut
Municipal
de Persones
amb
Discapacitat
Ramon Lamiel

rentment, per tant, té un perfil
més polític que no pas tècnic.
La supergerència de Berbel se
sosté sobre sis gerències sectorials,
i aquestes se subdivideixen en nou
subàrees, amb les seves gerències.
En aquesta teranyina de gerències,
destaquen sobretot les quatre que
pengen de l’àrea d’Ecologia Urbana, la titular de la qual és Gemma
Arau. És un àrea que concentra un
poder molt gran, ja que aplega
matèries com el medi ambient, els
serveis urbans, la mobilitat, les infraestructures i l’urbanisme.
Per concretar les seves decisions, les gerències sectorials se
serveixen de 13 instituts municipals

l

Ecologia Urbana, de
la qual pengen quatre
gerències i amb
Gemma Arau de titular,
concentra gran poder
-vuit organismes autònoms i cinc
entitats públiques empresarials- i
set societats mercantils. Dotats de
personalitat jurídica pròpia o participats per l’Ajuntament, arriben a
tots els àmbits de l’actuació municipal i a tots els racons de la ciutat.
Els seus consells d’administració els
presideix un càrrec polític, que és
escollit de manera democràtica.
Sota la batuta de la supergerència municipal, exerceixen la seva
autoritat més d’un centenar d’alts
càrrecs directius. Es tracta, per
tant, d’una estructura poderosa,
l’objectiu de la qual és concretar

àrea de cultura,
educació, ciència
i comunitat
Marta Clari

Innovació
i Transició
Digital
Marta
Continente

Institut
Barcelona
Esports
Susana Closa

Institut
de Cultura
Mònica Mateos

Institut
Municipal
d’Informàtica
Francisco
Rodríguez

Institut
Municipal
d’Educació
Marga Tossas

les línies polítiques marcades pel
Govern. Portar-les de la teoria a
la pràctica. Executar-les. Un camí
que, sovint, és llarg i complex. El
marge de maniobra, però, és gran:
les incomptables responsabilitats
dels governants i la confiança que
aquests dipositen en l’aparell gerencial els atorguen una gran capacitat de decisió.
Els darrers anys, l’estructura
gerencial ha crescut sense parar.
El que es busca és poder executar
els acords amb més agilitat. Però
aquesta mesura, que sens dubte
millora l’eficàcia del sistema, va
en detriment del control polític.
Els mecanismes de participació
deixen molt que desitjar. I moltes
decisions queden en mans dels gerents. Els càrrecs electes sovint no
poden dedicar el temps necessari
a fer el seguiment i la valoració en
profunditat que requereixen les
actuacions que han hagut de delegar. Un cop a l’any, el Ple municipal aprova o ratifica les memòries
i els resultats econòmics de cada
ens. Però la sensació és que funcionen de manera força autònoma.
Cal no oblidar que la descentralització municipal es concreta
en 10 districtes, que tenen també
capacitat de gestió -tot i que limitada- a través de les seves corresponents gerències. Unes gerències
que també formen part de la teranyina gerencial; una estructura que
sovint queda amagada, sense gaire
visibilitat, però amb molt poder, en
mans de responsables que, en qualsevol cas, i sense desmerèixer els
mèrits que tots ells hagin pogut fer
per accedir als càrrecs, no han estat escollits per la ciutadania.
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La lenta ‘humanització’
de les grans vies urbanes
Les reformes del Paral·lel i la Meridiana poden
marcar un abans i un després en la manera
d’entendre l’espai públic al servei de les persones
i la recuperació dels transports col·lectius.
Les transformacions del carrer Gran de Sant
Andreu i Pere IV apunten en aquesta direcció
David García Mateu
La presa de consciència dels efectes que pot representar la crisi climàtica ha sigut la darrera empenta
que necessitaven els barcelonins
per començar a reclamar un espai
públic més humà. Després d’anys
on els executius central, autonòmic i municipal han empès l’automòbil a acaparar els carrers, la
ciutadania ja ha començat a fer
el canvi de xip i comprendre que
la lliure circulació no és només llibertat i comoditat. “Abans hi havia
gent que consumia productes ecològics per convicció, i ara trobem
que els adquireix per qüestions de
salut: amb el problema de la contaminació atmosfèrica passarà el
mateix”, recalca Susanna Pascual
de la plataforma Som Meridiana.
“El problema de la contaminació és que és invisible; no la veiem, però té unes conseqüències
molt greus”, afegeix l’activista.
Més enllà de generar problemes
de salut individuals, apunta que

l

La consciència sobre
la crisi climàtica ha
donat més arguments
als partidaris de treure
espai al cotxe
el cost d’aquesta s’estén des de
l’augment de despesa que haurà
d’assumir el sistema sanitari, fins
a les morts que provoca. Segons el
darrer estudi de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, només l’any
2018 van morir 351 persones a la
ciutat per culpa de la mala qualitat
de l’aire. “En canvi, com a societat
sempre ens fixem en les xifres de

morts per sinistralitat a la carretera i ens sembla terrorífic”, apunta
Pascual. En el mateix període, a
tot Catalunya van perdre la vida
256 persones sobre l’asfalt.

Pèrdua d’oportunitats
Com atacar el problema d’arrel?
Actuant sobre les vies d’entrada.
En aquest cas hi ha dos punts que
resulten paradigmàtics (i no precisament per la contundència política amb què s’han tractat). Mentre
que Som Paral·lel denuncia que la
reforma que va executar l’exalcalde Xavier Trias a l’avinguda dels espectacles gairebé va deixar el mateix volum de cotxes en circulació i
la seva servitud principal ha beneficiat sobretot els fluxos turístics,
en el cas de la Meridiana el Govern
d’Ada Colau encara “no s’ha atrevit” a portar la reforma fins a Fabra
i Puig, subratlla Pascual.

Paràlisi al Paral·lel
Per analitzar en quin punt es troben
totes dues vies cal anar a pams. Per
començar, la reforma del Paral·lel
és la que es troba més avançada (i
també congelada en el temps). Des
que l’equip de Trias va perdre el
poder, l’obra de pedra està aturada. A falta d’acabar els extrems del
Paral·lel, el nou Govern municipal
s’ha posat a treballar en altres
fronts, com ara la posada en marxa
d’un pla d’usos que reguli l’activitat comercial de la zona, perquè
l’avinguda no sigui (encara més)
devorada per la gentrificació. Ara,
del final del projecte, els comuns
han fet oïdes sordes.
Però... hi ha opcions per a una
segona remodelació més humana
al Paral·lel? A data d’avui fonts
municipals asseguren que aquesta
opció està pràcticament descartada i que els extrems s’abordaran

jordi molina

El veïnat es manifestava l’any 2014 perquè la reforma del Paral·lel tingués en compte els barris
un cop es tinguin clares les noves
estratègies de mobilitat contra el
canvi climàtic. Dit d’una altra manera, des de l’Ajuntament no tenen previst picar pedra al Paral·lel
fins que no es decideixin a actuar
sobre la plaça d’Espanya i la plaça
de les Drassanes. La síntesi és que

l

La reforma del Paral·lel
resta a l’espera que es
replantegi la mobilitat
de tota la zona i d’un
pla d’usos comercial
l’executiu no té previst invertir
en una nova obra que preveu que
d’aquí a quatre o cinc anys s’haurà
de tornar a aixecar. El dubte, però,
és si aleshores es prendran decisions que arribaran massa tard.

Lentitud a la Meridiana
Tal i com reconeix Pascual, una de
les majors decepcions del mandat

anterior va ser veure com finalment només s’executava la reforma de la Meridiana des del carrer
d’Aragó fins a Mallorca. “Van començar pel punt més fàcil i senzill,
que era el tram que ja estava pacificat i que donava temps a acabar
dins del mandat”, i recorda que
la primera intenció era començar
l’obra des de Fabra i Puig. Tot i les
crítiques, des dels moviments veïnals esperen que els anuncis de la
tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, es facin realitat. Segons
la responsable política de l’obra,
està previst que aquest 2020 es
faci la prolongació de la reforma
entre Mallorca i Navas, i que a finals de mandat s’inauguri el tram
fins a Fabra i Puig. L’obra incorpora
la reforma de les voreres, la instal·
lació d’un carril bici central segregat de doble sentit i la supressió
d’un carril per a vehicles d’entrada, però per a l’Associació de Veïns
i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, fa curt: “S’haurien d’eliminar
dos carrils; un d’entrada i un de
sortida”, recalca el seu president,

Santi Serra.Tot i aquesta obra ‘de
màxims’, el gruix de Sant Andreu
de Palomar i els barris de Porta, la
Prosperitat, Trinitat Nova, Trinitat
Vella i Vallbona continuaran amb la
mateixa autopista com a veïna. Al
cap i a la fi, la reforma prevista no
encara el tram on l’avinguda actua

l

La remodelació de la
Meridiana no encara
de moment el tram
on l’avinguda és més
autopista que carrer
més com una frontera que no pas
com una avinguda veïnal. “No volem que l’Ajuntament s’oblidi de la
zona més externa de la Meridiana;
volem una solució per al talús de
Sant Andreu i que la seva imatge
sigui la d’un carrer més de Barcelona, en comptes de tenir la sensació
que ja s’està fora de la ciutat”, subratllen des de Som Meridiana.

Carrer Gran,
carrer veïnal
D.g.m.

inocencio alonso

Marxa per reivindicar la pacificació de la Meridiana

La desaparició de la línia de troleibús que travessava el carrer Gran
de Sant Andreu l’any 1968 (de la
qual queda algun vestigi a l’actual
edifici de l’Institut de Mercats de
Barcelona) va acabar comportant
la privatització absoluta de la columna vertebral del barri en favor
dels vehicles de motor. Un carrer
que havia sigut via de pas des que
els romans van traçar la calça-

da Semproniana o la locomotora
Merry Weather va portar el primer
tramvia al nucli andreuenc l’any
1877. Només l’aparició de moviments socials va aconseguir inculcar a la població la lluita per una
lògica més “humana” de l’espai
públic: si el veïnat viu al voltant
d’un carrer, aquest ha de servir al
seu benestar. Sota aquesta premissa l’Associació de Veïns i Veïnes de
Sant Andreu de Palomar lluita des
de fa lustres. La idea: retornar el

carrer als veïns i deixar de cedir la
via als 5.000 cotxes que es volien
estalviar els embussos de la Meridiana de forma diària. Una reivindicació veïnal que ha hagut de fer
de la persistència la seva punta de
llança per aconseguir un propòsit
del qual ja poden gaudir al 50%.
Una de les qüestions fonamentals que exigia l’entitat veïnal era
la implantació de la plataforma
passa a la pàgina 11 2
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anirà de Joan Torras fins a la plaça
de Mossèn Clapés”, valora el president de l’AV de Sant Andreu de
Palomar, Santi Serra.

Aspectes a millorar
Tot i que la gran majoria dels veïns
coincideix en el fet que el seu carrer principal necessitava una nova
cara i guanyar espai als cotxes (en
alguns punts resultava impossible
creuar dos cotxets de nadons per

l

La remodelació ha
de permetre recuperar
per al veïnat un carrer
col·lapsat pel pas de
5.000 vehicles diaris

El carrer gran de Sant Andreu el dia de la inauguració de la reforma, el març de 2019
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única i implementar mesures que
evitessin que els cotxes continuessin fent servir el carrer per creuar
el nucli urbà en línia recta. L’Ajuntament no sempre va compartir la
mateixa idea: l’executiu de l’alcalde Xavier Trias es va limitar a
elaborar estudis de mobilitat des

del punt de vista del transport privat i després, amb el Govern d’Ada
Colau, els socialistes van mostrar
alguna reticència al projecte.
Aquest, però, finalment va aconseguir tirar endavant.
La transformació de l’artèria
andreuenca des de la rambla de
Fabra i Puig fins al carrer de Joan
Torras ha suposat una inversió

arxiu

municipal de cinc milions d’euros
i la posada a disposició dels veïns de tota la calçada. El resultat
d’aquesta primera fase es valora
des del moviment veïnal més com
a positiu que no pas òptim. “El
concepte és bo, però hi ha deficiències constructives que són les
que s’han d’anar arreglant i tractar
d’evitar-les en la segona fase, que

la vorera), la imatge del carrer ha
anat perdent qualitat a mesura que
han passat les setmanes. “Vam demanar que el sòl fos d’un color clar
per donar lluminositat a la via, ja
que en ser estreta, estar envoltada
d’edificis i tenir tants arbres, teníem por que quedés massa gris”,
recorda Serra. El color groc que es
va triar i el paviment tou que s’ha
implementat ha provocat que en
pocs dies d’ús presentés una imatge degradada. “Al principi crèiem
que no hi passarien tants cotxes,
però al final entre els que encara
circulen i les càrregues i descàrregues, els olis i els neumàtics l’han
acabat embrutant i en alguns punts

ja s’han format bonys a la superfície”, diu el representant veïnal.
De fet, la distribució de mercaderies és un dels aspectes que
preocupa l’entitat, ja que tal com
assenyala Serra “hi ha camions que
fan càrrega i descàrrega fins a les
18:30 hores, encara que estigui limitada fins a les 17:30 hores”. Un
fet que tampoc no ajuda a humanitzar la via, ja que “a aquella hora
de la tarda ens trobem amb molts
avis que van a buscar els néts a
l’escola i el carrer no pot estar ple
de furgonetes i vehicles d’aquest
tipus”, denuncia qui fixaria les
16 hores com a hora límit per fer
aquest tipus d’operacions. “Tot
acompanyat d’una major presència de la Guàrdia Urbana per evitar aquestes males praxis i la d’alguns veïns que es creuen amb dret
d’aparcar on volen en tractar-se de
plataforma única”.

Incivisme al volant
L’incivisme al volant continuarà
sent un camp de batalla. No resulta difícil fer un passeig per la zona
i veure els vehicles superar els 10
km/h, comprovar com les motos
fan zig-zag entre els vianants i
com alguns cotxes encara creuen
que tenen preferència. “Fins i tot
un dia una patrulla de la Guàrdia
Urbana em va dir des del cotxe
que m’havia d’apartar del centre
del carrer. Sembla que ni ells mateixos coneixen la normativa de
circulació pel nou carrer Gran de
Sant Andreu”, denuncia.

Pere IV, de l’oblit a eix de ciutat
marc villoro

-passatges, racons...- que no es
coneixen tant però que tenen un
sentit per al barri”. Amb el 22@ va
desaparèixer part d’aquest patrimoni, així com la petita indústria
que en definia també el caràcter.
Com explica Badenes, “la petita
indústria va desaparèixer amb el
22@, tot i que ja venia d’abans.
El 22@, però, va ser l’element
que va sentenciar de manera clara
aquest procés. Cal una recuperació del patrimoni, però també de
les activitats associades al barri
(ateneus, cooperatives...) i de la
petita indústria”.
Pel que fa a la mobilitat, en
aquest àmbit s’ha produït un avanç
destacable amb la urbanització
de gairebé la meitat del vial. Per
a València, “estem a favor d’un
model de mobilitat sostenible al

Malgrat que encara queda molta
feina a fer, donat que el carrer de
Pere IV té una llargada de 3,5 quilòmetres, en els últims anys s’han
fet passos importants per tal de
recuperar un eix que durant dècades havia caigut en l’oblit fins
al punt de presentar un fort estat
d’abandonament i degradació. Un
d’aquests passos va ser la creació
el maig del 2014 de la Taula Eix
Pere IV, integrada per nombroses
i diverses entitats del Poblenou,
amb l’objectiu d’impulsar la reactivació social, cultural i econòmica
d’una via que va més enllà del barri, que és de ciutat.
A principi de 2017, i després
d’un procés de participació veïnal ampli, la Taula va presentar

l

L’any 2014 es creà la
Taula Eix Pere IV per
denunciar la degradació
de la zona i recollir
les propostes veïnals
20 propostes per a aquesta reactivació en tres àmbits: patrimoni,
economia solidària i mobilitat.
A dia d’avui, la Taula Eix Pere IV
gestiona diversos espais com el
passatge Trullàs, que abans era un
aparcament de cotxes i que s’ha
anat dinamitzant per recuperar-lo
per al barri; el casal de barri de
Ca l’Isidret; Can Tiana, un espai
municipal cedit a artistes del barri que havia estat una fàbrica; i a
Can Ricart la Taula té un local amb
la seu. El BiciHub és un altre espai

l
El carrer Pere IV amb la primera fase de la reforma enllestida
que s’ha guanyat per al barri i que
ja funciona completament.
Segons Albert València, membre
de la Taula Eix Pere IV, “vèiem com
Pere IV estava molt degradat i volíem dinamitzar el carrer, hi havia
espais buits i gent que necessitava espais”. Per a Jaume Badenes,
membre de la junta de l’Associació
de Veïns i Veïnes Poblenou, entitat que forma part de la Taula, “a
partir del 2014 vam veure que a
Poblenou, a banda de la Rambla,
l’eix Pere IV, que quedava oblidat,
era una de les artèries principals
no sols del barri, sinó de la ciutat.

Aquest eix s’havia de reactivar des
d’un punt de vista urbanístic i social i s’havia de fer a partir d’un
procés de participació”.

Patrimoni en perill
Un element que defineix el caràcter i dóna personalitat pròpia al
carrer Pere IV és el seu patrimoni,
una part del qual ja s’ha perdut i
una altra està en risc de fer-ho. Sobre aquest punt, València assegura
que “ho portem dins de l’ADN. El
carrer Pere IV és molt particular
per les peces de patrimoni industrial que té i està afectat pel 22@

arxiu

perquè està en perill o deslocalitzat. Hi ha un patrimoni en situació molt precària i calen mesures
molt urgents. Trobar, per exemple,
solucions com el BiciHub (amb participació público-cooperativa) i no
tant com Ca l’Alier (amb participació público-privada), que és un
model que no ens agrada tant”. I
afegeix: “el patrimoni és molt més
que protegir unes peces en concret, és que hi ha un context, s’inclou en un context”.
Badenes s’expressa en una línia
similar i considera que “no sols
hi ha edificis, sinó també espais

El veïnat pressiona per
recuperar el patrimoni
històric i social del
barri a la vegada
que la petita indústria
barri. Hi ha passos en el bon camí,
però cal més transport públic per
desplaçar-se del Besòs al Poblenou
en autobús, ja que en aquest sentit
la mobilitat és complexa”. Sobre
aquest punt Badenes afirma: “d’un
carrer de quatre carrils de circulació s’ha passat a un d’un sol carril,
amb ampliació de voreres, mobiliari urbà, carril bici... S’ha convertit
en un carrer més amable, un carrer
per a les persones, i és una de les
bases perquè la resta de canvis es
produeixin de manera adequada”.

Opinió
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La veu del

CARRER

El passat 7 de novembre vam conèixer la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la
el Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona.
Un Reglament en el qual els barris, la Favb i moltes altres
entitats de la ciutat hem estat treballant molt de temps.
Que s’havia aprovat per un amplíssim consens i sense una
oposició real. I que ara es liquida per un recurs contenciósadministratiu elevat per Abogados Catalanes por la
Constitución, recolzats per una fantasmagòrica Asociación
para la Transparencia y la Calidad Democrática. No és
definitiu, queda espai per a recursos i, mentrestant,
el Reglament segueix vigent. Però es una veritable espasa
de Dàmocles que penjarà sobre els processos participatius.
Sabem d’on ve l’atac. S’han presentat més de 40 recursos
contra el Reglament i els processos participatius. Darrere
de molts d’ells està la mà d’Agbar (directament o través de
les connexions dels bufets d’advocats). Es tracta d’aturar
per totes les vies possibles que la participació pugui acabar
amb un negoci monopolista. Els que sempre han utilitzat
la negociació en despatxos i altres espais opacs temen que
la participació de la gent posi en perill les seves prebendes.
I utilitzen els seus ingents recursos i les seves xarxes
d’assessors i busquen totes les escletxes legals per fer
naufragar la participació.
Han aconseguit una primera victòria en una sorprenent
sentència que fa enormes giravolts per justificar la
legitimació d’una entitat que en tot el llarg procés
d’elaboració del Reglament no havia manifestat cap interès.
I que li dona la raó al·legant manca de participació en la
introducció d’esmenes menors i en discutibles qüestions
de forma. Sorprèn que un Reglament que no ha generat
recursos per part de cap dels actors que han participat
en la seva elaboració (partits i entitats), ni per part de les
Administracions superiors, pugui ser enviat a la paperera
amb una argumentació tan feble. No ens queda res més
que recórrer i denunciar perquè realment es faci justícia.
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El ninot de
El Roto

Una sentència
que ataca el
moviment veïnal

La veu dels
lectors
Admirado Arturo

El pasado 13 de octubre Arturo
Pérez Reverte publicó en XLSemanal, el dominical de El Periódico el
artículo “Menos Camboyas, Caperucita”. A los que dicen que “sólo
Camboya tiene más fosas comunes
que España” les dedica una sarta
de lindezas. Curioso: El exabruptador que dice sentirse irritado por
la frase no aporta ningún dato que
la desmienta. Envié a El Periódico
la carta que sigue, pero no ha merecido la atención esperada.
Admirado Arturo: como escritor, espero que no te ofenda que
un tonto y pedazo de idiota goce
con la mayoría de tus reflexiones,
noveladas o no. Ya sabrás por experiencia que hay imponderables
sin control.
Yo no sé cuántas fosas hay en
Camboya. No soy historiador. Solo
aporto un granito de arena a la tarea de no dejar en el olvido a las
víctimas de una guerra.
El caso es que en la actualidad,
como mínimo, hay censadas 2.591
fosas en España, de ellas 380 en
Catalunya. Que sean más o menos
que en Camboya no tiene demasiada importancia. Sí la tiene el porqué y el tratamiento que le damos
como sociedad.
Las cifras son manejables. Tú
mismo lo haces. Según T. Snyder
-historiador- en su libro Tierras de
sangre, te quedas corto sobre las
víctimas del nazismo y el estalinismo. Y también te puedes quedar
corto con las víctimas de la suble-

Familiares de Miquel Tarré en la fosa de Arles Sur Tech

vación franquista, que la mayoría
de historiadores solventes (para
mí, claro, que sólo soy lector), cifran en 750.000.
En cualquier caso, existe documentación suficiente en los diferentes archivos de la administración que, con poca voluntad y
pocos dineros, nos sacarían de dudas. Y aun quedarían temas para
los investigadores.
Ejemplos. Después de siete años de buscar, hemos sabido
dónde estaba la fosa común donde yace Miquel Tarré. En Arles Sur
Tech, junto a treinta y tres españoles más, víctimas del hambre y
la enfermedad en la “retirada”.
Ninguno de ellos consta en el registro civil español como víctimas.
Otro ejemplo de desaparecidos
no contabilizados lo puedes encontrar cerca de Huesca (Siétamo y

aledaños). En esas tierras de secano, si labras a cierta profundidad
es fácil encontrar restos humanos.
¿De jóvenes internacionalistas olvidados? No lo sé. Otro ejemplo, al
pie de Anya, en la ribera del río,
hay una fosa, que señaló un masover con víctimas de los dos bandos.
¿Cuántos?
Personalmente te agradezco tu
aportación al tema de la “memoria” pues como ya sabes está flaco,
con pocas palabras y menos presupuesto, con la excepción del Valle.
Cordialmente,
JLB

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.
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LA CAMBRA FOSCA
Que no ens enganyin!
El president Torra i el conseller
Buch estan jugant al poli bo
i el poli dolent, repartint-se
els papers del drama. Mentre
s’exigeixen responsabilitats i
es critica durament l’actuació
dels Mossos d’Esquadra, qui va
nomenar el responsable polític
directe de la policia no el
cessa. Els Mossos d’Esquadra i
la Policia Nacional s’han passat
tres pobles i per no complir,
no compleixen ni amb els seus
mateixos protocols d’actuació.
Copegen manifestants al
cap, no porten els obligatoris

números d’identificació o
posen en marxa furgonetes a
tota velocitat que fan perillar
la integritat de les persones.
Per no parlar de les pilotes
de goma: ¿però com pot ser
que la Policia Nacional les faci
servir si estan prohibides a
Catalunya des de l’any 2013?
Quatre persones han perdut
un ull des del 14 d’octubre.
Sembla evident que s’han
d’assumir responsabilitats, per
part dels agents que actuen
incorrectament i sobretot per
part dels que els manen.

marc javierre

Rebel·lió
o extinció

Colau i Mayol,
vasos comunicants
La vida dona moltes voltes. La fotografia correspon a l’any
2007, quan Imma Mayol era regidora de l’Ajuntament de
Barcelona i Ada Colau, activista de V de Vivienda. Mayol feia
un míting com a alcaldable i Colau s’hi va colar per denunciar
els problemes socials derivats de la falta d’habitatge. En plegar
de l’Ajuntament, Mayol va marxar a Palma de Mallorca per
treballar durant mig any per a la multinacional Agbar. Després va
estar al capdavant de la gestió de l’empresa pública Emaya, la
subministradora d’aigua de Palma. Ara, Colau ha fitxat Mayol per
dirigir l’àrea d’Ecologia de l’AMB, que ha de gestionar la política
de l’aigua de l’entitat metropolitana, a punt que es conegui la
sentència que ha de decidir si és legal la concessió de la gestió
de l’aigua de Barcelona a la totpoderosa Agbar. Esperem que les
portes giratòries no impedeixin avançar en la recuperació de la
seva gestió pública com demana la ciutadania.

EN POSITIU
En peu de pau

redacció carrer

Aquest lema ha mobilitzat milers
de joves a la nostra ciutat, a l’igual
que ho van fer amb motiu del 8 de
març o recentment amb les protestes contra la sentència del procés.
Estem orgullosos que els joves no
es quedin a casa i trobin motius
per lluitar. Diuen que el futur els
pertany, però ells ens recorden que
la nostra espècie ho té magre per
continuar al planeta si no es prenen mesures urgents i radicals.
Nosaltres hi posem el nostre granet
de sorra amb el ja clàssic calendari dels amics Azagra i Revuelta,
amb la incineradora de Tersa com
a protagonista, que embruta amb
gasos tòxics els pulmons del veïnat de Sant Adrià, el Besòs i d’una
ciutat que supera tots els límits de
contaminació. Les entitats ecologistes i veïnals demanen un canvi
de model en la gestió dels residus
amb l’objectiu de tancar-la definitivament. Sense oblidar que la font
de contaminació més potent que
patim és la que generen els nostres
vehicles privats. Si voleu fer-vos
amb un exemplar del calendari,
passeu a recollir-lo pel local de la
Favb. L’equip de Carrer i la junta
de la Favb us desitgem un bon, lluitador i veïnal 2020!

“La Manuela es queda”
Això és el que diu una pancarta
penjada a banda i banda del
carrer d’Obradors, rodejada de
garlandes de berbena. La van
col·locar les veïnes i activistes de
Resistim al Gòtic quan van saber
que la Manuela, veïna del barri
de tota la vida, tenia al damunt
una amenaça de desnonament que
han aconseguit aturar per quarta
vegada. Com que es tractava d’un
desnonament obert, és a dir, sense
data concreta, s’hi van establir en
acampada, van organitzar activitats
diàries i van fer torns fins que van
aconseguir aturar-lo. La Manuela
encara espera als seus 71 anys la
concessió d’un pis d’emergència

de l’Ajuntament asseguda en la
seva cadira a la cantonada amb el
carrer Escudellers, mentre resisteix
amb el seu company i dos fills en
un infrahabitatge, sense aigua
corrent ni lavabo. Li acaba d’arribar
una nova ordre de desnonament,
aquest cop en un horari que
s’amplia fins a les 10 de la nit i
els caps de setmana. Es tracta
d’una flagrant vulneració de la llei
que els grans propietaris s’estan
saltant amb argúcies legals i que
els responsables polítics i judicials
no aturen. Hauran de ser de nou les
veïnes de la Manuela qui trobin la
manera que es quedi? Orgull veïnal
i vergonya social.

La plataforma En peu de pau ha entrat en
escena després que els aldarulls es repetissin
durant dies a Barcelona després de la sentència
del procés. Davant la sorpresa de manifestants
i policies, un grup de ciutadans va organitzar
una cadena humana que es va interposar entre
uns i altres demanant “pau”, amb l’objectiu de
rebaixar la tensió
acumulada.
Va ocórrer al
mig de la Via
Laietana i se’ls
hi van afegir
desenes de
persones i altres
col·lectius.
A la ràdio van
explicar que
la idea la va
proposar un
membre del
Sindicat de
Manters i que
immediatament, la van fer seva. Però En peu
de pau no ha nascut ara sinó fa dos anys,
l’octubre de 2017, dies després de celebrarse la consulta de l’1 d’octubre i a partir de
la violència que van patir les persones que
defensaven els col·legis electorals. Formen
part de la plataforma diverses entitats que
defensen formes pacifistes de lluita social.
Aquell dia van intervenir per defensar el dret
de manifestació amenaçat per la repressió
policial i els durs enfrontaments.
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Nou èxit del model d’habitatge
de FEM CIUTAT a Sant Adrià
En un context de crisi habitacional com
l’actual, la cooperativa d’habitatge FEM
CIUTAT ha tornat a dotar d’un sostre
digne i assequible a famílies de l’àrea
metropolitana de Barcelona. En aquest
cas, els darrers beneficiats han sigut 40
unitats familiars a les quals ja se’ls han
entregat les claus dels seus nous habitatges, ubicats a l’avinguda Catalana
de Sant Adrià de Besòs.
Aquesta quarantena de llars en règim de Protecció Oficial en Regim General i Concertat són un exemple més
del model d’èxit que desenvolupa FEM
CIUTAT. En què consisteix? En aixecar
promocions, deixar enrere qualsevol
model especulatiu i vendre els pisos a
preus assequibles a les persones a qui
prèviament se’ls ha adjudicat l’habitatge. En el cas de l’edifici de l’avinguda
Catalana, les obres van començar el primer trimestre de l’any 2017 mentre que
en paral·lel s’adjudicaven els habitatges.
Per mantenir la sostenibilitat del model sense ànim de lucre, les persones
adjudicatàries han anat fent aportacions a la cooperativa durant tot aquest
temps, fins a completar un 20% del cost
de l’habitatge i l’altre 80% se’ls ha finançat per una entitat de crèdit. Tot un
procés que ha estat culminat amb l’Acte Protocol·lari de Lliurament de Claus
de la promoció de l’octubre, al qual han
assistit els socis de la cooperativa, els
seus familiars i amics, el Consell rector de la Cooperativa, els treballadors
de Solucions i els representants de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Barcelona frena l’habitatge assequible
A diferència del model de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs, el qual ha permès poder desenvolupar una promoció
a preu assequible per a una quarante-

CARLES PALACIO

Dia de l’entrega de claus dels habitatges situats a l’avinguda Catalana de Sant Adria de Besòs

na de famílies, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit frenar aquest model. Una
decisió que xoca amb la dinàmica dels
darrers anys, ja que els convenis entre
el consistori i FEM CIUTAT es remunten
a l’any 1999 (però que no es renoven
des de l’abril de 2015).
Aquests convenis són els que van permetre desenvolupar a la Ciutat Comtal
fins a 979 habitatges, dels quals 127 van
ser destinats a lloguer i uns altres 34 en
Dret de Superfície. Tot i que la majoria
s’han destinat a la venda, cal tenir en
compte que la seva sortida sempre s’ha
enfocat a aquells col·lectius socials que
buscaven comprar un habitatge a preu
assequible. De fet, cal recordar que FEM
CIUTAT ha sigut la primera cooperativa a
aixecar una promoció en dret de superfície a 75 anys a la plaça de la Gardunya,
per tal que l’Ajuntament no perdi el poc
sòl públic que li resta al cor de la ciutat.

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)
(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

Per poder continuar amb aquestes
dinàmiques cooperativistes sense
afany de lucre, cal que l’Ajuntament
de Barcelona torni a posar a disposició de les entitats sòl en Dret de superfície a cost simbòlic. Al final el solar
continua sent de titularitat municipal
i només el cedeix al llarg d’uns anys
per complir una funció residencial. En
cas, però, que l’administració municipal vulgui acabar cobrant pel sòl un
preu més elevat, l’únic que provocarà
és encarir els habitatges i repercutir
aquest cost als socis i adjudicataris.
Per últim, recordar el concurs de
l’avinguda de l’Estatut que l’Ajuntament va adjudicar l’any 2017 a FEM
CIUTAT, però que al final va decidir anul·lar. Segons les estimacions,
aquesta peça que s’hauria de destinar
a l’habitatge assequible no tindrà adjudicatari fins a començaments del 2020.
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A partir del 14 d’octubre el focus
mediàtic va passar de la “crisi” de
seguretat a la reacció al carrer per
la sentència del procés. Quan marxen
els periodistes queden les polítiques
de seguretat pública que han de donar
resposta a la convivència als barris

Hi ha una crisi de seguretat a Barcelona?
furts a barcelona per districtes. dades absolutes

Vicens Valentín
Professor de la UOC i membre
de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Bcn

50.000
CIUTAT VELLA

45.000

L’EIXAMPLE

40.000

scric de nou sobre l’existència o no
d’una crisi d’inseguretat a Barcelona. Reconec que se’m fa difícil
avui, dia 21 d’octubre, parlar d’aquesta tan
grapejada crisi.
Amb la finalitat d’exposar de la forma
més clara possible l’estat de la qüestió,
faré un repàs als indicadors i a les dades
disponibles, tant objectives com subjectives sobre el que convencionalment definim com a criminalitat (els fets penals
coneguts pels cossos policials) i com a
victimització, en les seves dues fórmules
de comptatge estadístic: les objectives
(el que la ciutadania recorda que ha patit en persona -i que tècnicament es defineix com a “dades objectives de record
espontani d’haver estat víctima d’un fet
que hom creu delictiu”-) i les subjectives
(el que la ciutadania percep que passa al
seu entorn -ciutat, barri, etc.- sense que
la persona enquestada hagi estat víctima
d’un fet que hom creu delictiu).
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El rànquing de furts l’encapçalen amb diferència els districtes turístics de Ciutat Vella i l’Eixample

abordar el problema, a excepció feta
d’incrementar el nombre de policies i el
fet d’haver banalitzat el problema fent
propostes absurdes com la d’implantar
una política de tolerància zero.

Què en diuen els indicadors
L’Òmnibus Municipal de desembre de
2018 assenyalava la inseguretat com
el major problema de la ciutat (amb 21
punts). L’òmnibus de juny de 2019 torna a situar la inseguretat com el primer

La lectura política de les dades

l

No es coneixen noves
propostes en polítiques
públiques de seguretat
a excepció d’incrementar
el nombre de policies
dels problemes ciutadans, però amb pitjor nota (amb 27,4 punts), 15 punts d’increment en un any i mig.
L’enquesta de victimització 2018 ha
posat de manifest l’empitjorament de les
dades i indicadors sobre la inseguretat:
l’índex global de victimizatció creix de
25,6 a 31,8 punts. Per districtes, l’any
2018, se situa en 25 punts a l’Eixample
i en 21 punts a Ciutat Vella; l’índex de
delictes coneguts ha passat de 54,6 a 85,7
punts; l’índex de denúncia baixa un punt;

la percepció de la seguretat empitjora;
l’índex de convivència als barris millora
un escàs 0,4.
Pel que fa a les xifres de fets penals
coneguts, en el sexenni 2013 al 2018 l’increment ha estat de prop del 22% i l’increment interanual 2017-2018 s’ha situat en prop del 15%, passant dels 189.419
fets penals als 222.700.
A Catalunya el gruix d’aquests fets
penals correspon a petits delictes i furts
(41,11%). A Barcelona representen el

correlació entre l’evolució dels fets delictius
i la percepció de la inseguretat a barcelona

TAXA DE FETS DELICTIUS

PERCEPCIÓ D’INSEGURETAT

La inseguretat i la taxa de delictes no sempre evolucionen en paral·lel

59,76 % sobre el total; i als districtes turístics de la ciutat (l’Eixample i Ciutat Vella)
representen el 79,94% sobre el total.
Les dades provisionals del primer
semestre de 2019 són pitjors que les de
l’any anterior, però mantenen un creixement menor en termes de creixement
interanual, encara que caldrà veure
com acaba l’any.
El resum vindria a ser:
•Fa dècades que a Catalunya, i a
Barcelona especialment, els cossos
policials registren fets delictius per sobre
de la xifra dels 400.000 i els 150.000,
respectivament.
•En els darrers tres anys, les xifres de
delictes a Barcelona han crescut per
sobre d’aquesta mitjana de manera
continuada, i el major creixement s’ha
produït durant l’any 2018.
•Aquest creixement és molt significatiu
en els petits delictes i els furts, i comença
a ser significatiu en les estafes.
•Els petits delictes i furts es localitzen
majoritàriament en els districtes de
Ciutat Vella i de l’Eixample.
•El creixement de població flotant a la
ciutat, especialment turistes, ha estat
exponencial en 10 anys (dels 10 als 20
milions) i dins d’aquests, els creueristes.
I les dades de 2019 mantenen aquesta
tendència.
•No es coneixen noves propostes en les
polítiques públiques de seguretat per

Com ja vaig indicar al Blog de la Ciutat,
la construcció social de l’estat d’opinió de
la ciutadania sobre allò que els anglosaxons anomenen “por al crim”, sempre es
fonamenta en el binomi dels eixos objectiu i subjectiu. Però malgrat tota aquesta
bateria de dades i indicadors, la realitat
social és complexa, i l’anàlisi de les dades, que haurien de servir per a la presa
de decisions de les polítiques públiques,
sovint són obviades i reduïdes per les
administracions a una sola variable: la
d’opinió de la ciutadania (dada subjectiva), i aquesta com podem veure en les
gràfiques, respon a raons més complexes
que la de les dades i indicadors.
Mesos abans de les passades eleccions
municipals (cap al setembre de 2018), els
mitjans es van fer ressò del descens dels

l

Avui, la inseguretat a l’espai
públic té més a veure amb
la possibilitat de ser víctima
d’un dispositiu antiavalot
que d’un robatori
nivells de seguretat a la ciutat. Els indicadors sobre la inseguretat a la ciutat
havien crescut en els darrers tres anys
(just a la meitat de la legislatura) a nivells inadmissibles per a una alcaldessa
en període preelectoral. Els candidats,
especialment Valls i Collboni, van rebre
les dades com una eina excel·lent de precampanya i van dedicar temps i esforços
en ressaltar aquesta situació.
Les decisions preses en aquells moments responien a aquesta lògica de
l’emergència en període electoral, malpassa a la pàgina 17 2
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grat que els indicadors tant dels fets
coneguts (especialment furts) com de la
preocupació ciutadana podien haver tingut una altra lectura menys incendiària.
Cal recordar que l’Òmnibus reflecteix,
només, l’estat d’opinió. No té en compte
el record espontani sobre els delictes que
ha patit la ciutadania, l’eix subjectiu de
l’equació; ni recull els fets penals coneguts
pels cossos policials actuants a la ciutat,
que serien l’eix objectiu de la mateixa.
Es van magnificar fets que poc tenien a
veure amb aquesta emergència, i els responsables municipals van criminalitzar
els col·lectius dels manters i dels menors
no acompanyats, amb una acció reactiva
i de màrqueting contra una trama que
mesclava narcotraficants i llauners, feta
per la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana, amb un resultat minso: 20 expulsions
per raons d’estrangeria. I fins avui.
Una proposta per al debat
En els posts del Blog de la Ciutat, vaig
suggerir que calia cercar les causes de
la situació en un model de ciutat basat
en el turisme predador i en la gentrifi-

cació, que han convertit l’habitatge en
un valor d’inversió. Això havia de tenir
dues conseqüències letals per a la ciutat: La primera l’expulsió de les veïnes
dels barris i la conversió dels seus habitatges en HUT’s, hotels, segones residències per a milionaris, o narcopisos;
i la segona, la invasió del turisme de
masses. També assenyalàvem que el
nombre de delictes estava adquirint la
qualitat de sistèmic i que caldria que els
beneficiaris del model turístic assumissin les seves responsabilitats en el cost
social d’aquesta situació.
Les retallades impulsades pel govern
Rajoy han fet disminuir els recursos públics per fer front a la inseguretat objectiva. Per si fos poc complicat, el recursos
escassos s’han destinat a altres objectius
polítics: s’han destinat centenars de policies a la protecció d’edificis judicials,
a l’execució dels centenars de desnonaments que es produeixen a la ciutat, i
s’està destinant un nombre desconegut
de policies a reprimir la contestació política al carrer.
Avui, la inseguretat a l’espai públic té
més a veure amb la possibilitat de ser víctima d’un dispositiu antiavalot, que amb

Cap a un canvi de model

No hi ha receptes, però sí recomanacions. En tot cas, caldria començar a revertir
el model cap a un sistema preventiu de caràcter global que situés la víctima
com a subjecte central de les polítiques. Per tal de reformular el model, caldria
treballar en tres àmbits d’actuació prioritària.
En primer lloc, reformar l’estructura policial de la ciutat, redistribuir efectius
i eliminar els serveis que no estiguin destinats a la garantia de la convivència als
barris i als drets de la ciutadania.
En segon lloc, obrir la gestió de la seguretat a altres actors i desenvolupar
un model de governança comunitària per tal que les polítiques públiques de
seguretat i convivència no recaiguin exclusivament en els cossos policials.
En tercer lloc, estructurar la participació veïnal en la gestió directa dels
districtes per tal de garantir que la presa de decisions sobre les polítiques
públiques de seguretat té en compte altres variables como el gènere,
l’estructura econòmica o el desenvolupament social de les persones.

ser víctima d’un robatori. Donada la situació política que vivim, es podria dubtar
que l’increment d’efectius policials promès per les administracions es destini,
finalment, a l’eradicació de la inseguretat
relacionada amb els petits delictes i els
furts i a la percepció d’inseguretat. Els
principis de proximitat i territori airejats

com a solució als problemes de la inseguretat que es van plantejar a la reforma
de la Guàrdia Urbana de l’any 2016, mai
no es van ni tan sols intentar desenvolupar. És evident que cal un canvi de model
de seguretat. De proximitat o no, cal que
l’adjectiu no estigui buit de contingut,
com fins ara ha passat.

Què inquieta la ciutadania?
pere ortega
centre delàs d’estudis per la pau

n preàmbul per entendre de qui
són les competències sobre l’ordre
públic a Barcelona. La preservació de l’ordre en l’espai públic de la ciutat
és competència de l’Ajuntament, exercida
a través del cos de la Guàrdia Urbana
(GU), mentre que la persecució del delicte
és competència dels Mossos d’Esquadra,
la policia autonòmica amb la qual, evidentment, col·labora la policia local.
Durant el mandat 2015-2019, amb Ada
Colau com a alcaldessa, l’Ajuntament de
Barcelona no ha tingut una regidoria de
seguretat ciutadana, segurament perquè
cap regidor dels Comuns no volia agafar
una responsabilitat que porta molts mals
de cap, entre els quals, administrar situacions amb violències indesitjables. Això,
en general, els partits d’esquerres no ho
tenen assumit. Així, la responsabilitat va
recaure en la mateixa alcaldessa, que va
delegar en un Comissionat, Amadeu Recasens, la responsabilitat de dirigir el cos
de la policia local.
Recasens va presentar un nou Pla
Director de la Guàrdia Urbana que, entre d’altres qüestions de menor importància, destacava de manera notable la
posada en marxa de la policia de pro-

muns i PSC, el nou regidor de seguretat,
Albert Batlle, del PSC, preocupat per les
alarmes creades al voltant de l’increment
de delictes a Barcelona i del fet que la inseguretat s’ha convertit en la principal preocupació de la ciutadania (última enquesta
dels Serveis Municipals), en col·laboració
amb els Mossos d’Esquadra, ha incrementat la presència policial en els barris on
més ha augmentat la delinqüència (Raval,
Gòtic, Barceloneta, Port Olímpic). Una
preocupació destinada a perseguir el delicte pel mitjà clàssic: més policia al carrer.
Batlle ha proposat un increment fins a
l’any 2023 de 1.000 agents de la Guàrdia
Urbana (actualment són 3.000). Mentre
que el conseller d’Interior Miquel Buch
incrementa en 1.500 efectius la plantilla dels Mossos d’Esquadra. Unes línies
d’actuació que fan intuir una preocupant
deriva d’augment de la securitització de
l’espai públic entesa només com a persecució del delicte.

U

l

La policia de barri va ser
una proposta innovadora
per abordar els conflictes de
convivència, que són els que
més preocupen la ciutadania
ximitat o policia de barri. Una proposta que pretenia abordar tres qüestions
importants: primer, la col·laboració de
la ciutadania, d’aquí el qualificatiu “de
proximitat”; segon, adequar aquest servei al territori de la ciutat, és a dir, que
tots els barris el tinguessin; i tercer,
gaudir de transparència, ja que es pretenia fer pública tota la informació de
les accions portades a terme.
Aquesta proposta que va implementar-se primer de manera provisional el
maig de 2017 a Nou Barris, al final del
mandat es va estendre a tots els districtes de la ciutat. Va consistir en un equip
fix instal·lat en totes les comissaries de

Imatge promocional de la policia de barri barcelonina
districte on es rebien les queixes de la
ciutadania i immediatament es donava
resposta, i en el cas de ser necessari, una
patrulla es desplaçava al lloc de l’incident. Aquest servei pretenia ser un referent per a les entitats, equipaments i
per al veïnat dels barris, amb la missió
d’actuar de manera preventiva i mediadora en els conflictes de convivència que,
en la seva immensa majoria, són els que
més preocupen la ciutadania. Aquest nou
servei no actuava de forma reactiva, perquè que les emergències violentes ja són
abordades pels serveis policials dels telèfons 112 o 092.
La policia de barri, per desplegar-se,
va necessitar d’una formació diferenciada, ja que la seva actuació anava destinada a fer front a les incidències que
afecten la convivència en la vida comunitària. Un projecte que havia d’incorporar un cop desplegat 140 agents, amb
dos agents per a cadascun dels 73 barris,
a part dels que estaven a la comissaria
completant el servei.
Es tractava d’una proposta innovadora perquè a diferència de la funció tradicional de la Guàrida Urabana d’ordenar i protegir l’espai públic, el policia de
barri es presentava per oferir cura a les
persones davant les complexes relacions
humanes que en ocasions acaben en con-

arxiu

flicte, i intentava aportar mediació per a
la resolució o transformació del conflicte.
Però, tot s’ha de dir, la proposta tenia
mancances. La principal, que dos agents
per barri eren insuficients, i que la iniciativa no acabava amb el patrullatge en
cotxe. El policia de barri, per complir amb
el propòsit principal de la seva funció, és
a dir, ser reconegut com a interlocutor pel
veïnatge i comerciants, calia que circulés
a peu durant totes les hores diürnes. Per
complir aquest propòsit calia incorporar
bastants més que 140 agents.
La proposta ja reeixí en altres ciutats
europees, com per exemple en el cas del
conegut bobby anglès, on el guàrdia és
permanent, patrulla a peu de manera sistemàtica pels barris, i per això és reconegut pel veïnat que desenvolupa activitats
a peu de carrer. A més va desarmat, perquè les armes de foc no són necessàries
per a les tasques de mediació que tenen
encomanades. Així passa al Regne Unit,
Irlanda, Noruega i Islàndia, on la policia de barri va desarmada. Un guàrdia
de proximitat ha d’inspirar confiança i la
seva funció no és perseguir delinqüents,
ja que per a aquesta funció estan habilitats altres cossos de la policia que sí que
patrullen en cotxe i van armats.
Després de les eleccions municipals de
maig de 2019, i després del pacte entre Co-

Construir convivència
Mentre, s’obliden les mesures transversals, les de cura, aquelles altres que
també proporcionen seguretat a la ciutadania. I que són imprescindibles per
eliminar les causes estructurals que
comporten desigualtats que, en ocasions,

l

Les mesures anunciades
pel nou govern municipal fan
intuir una deriva securitària
que oblida les causes
estructurals del conflicte
condueixen a la delinqüència, com són
les polítiques de rehabilitació dels barris més degradats amb l’increment dels
serveis d‘habitatge, d’ocupació, culturals
i socials. I entre aquests, reforçar la presència de la policia de barri, un element
imprescindible per construir convivència
i pau als barris de la ciutat.
Una consideració final. És cert que
a la ciutat els delictes han augmentat
enguany un 30% respecte a l’any 2018,
però també cal assenyalar que respecte
al 2012 han disminuït un 12%. Cosa que
demostra que l’augment actual es deu a
qüestions conjunturals que l’any vinent
poden disminuir.
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Els interessos ocults de generar por
Jesús rodríguez
periodista

tzíar González, arquitecta i regidora del districte de Ciutat
Vella durant el mandat de Jordi
Hereu, em va dir una frase que se’m va
quedar gravada al cervell. “Si fos per ells,
posarien unes tanques d’accés a tot el perímetre de Ciutat Vella i ho convertirien
en un parc temàtic”. Manuel Delgado,
antropòleg i professor de la Universitat
de Barcelona, en l’entrevista que li vam
fer per al documental Ciutat Morta reblava: “Amb l’objectiu de reconvertir habitatges de classes populars en lofts d’alt
standing per a yupis al Forat de la Vergonya, no és que sobressin els okupes,
hi sobrava tot, sobraven els veïns”. I és
precisament aquest interès en l’expulsió
del veïnat que sobrevola permanentment
tots i cadascun dels episodis d’inseguretat que esclaten durant els mesos d’estiu
al centre de Barcelona.
¿Per què uns incidents puntuals a
certs carrers del Raval, el Gòtic o la Ribera que han comportat un limitat increment estadístic del nombre de furts amb
violència fins a situar-se al nivell que
eren durant el mandat de Xavier Trias
han rebut un tractament excepcional per
part dels mitjans de comunicació? A qui
interessa generar por entre el veïnat?
Més ben dit, generar pànic...

I

La bombolla de la inseguretat
En primer lloc, certes elits econòmiques
segueixen considerant que Ada Colau
-malgrat haver arribat a l’alcaldia amb
els vots de Manuel Valls- ocupa un lloc
que no li correspon, per origen personal
i per trajectòria activista. En l’actualitat,
no tant per ella, sinó per l’amalgama de
sectors socials i votants que a ulls del

l

Interessos diversos
alimenten una “inseguretat
a la carta” que, de retruc,
estigmatitza les comunitats
més vulnerables

albert-9 barris imatge

Els fons voltors desallotgen el veïnat ajudats per la permissivitat amb els pisos buits o el tràfic de drogues
sar a disposició de professionals liberals
després de desallotjar-ne el veïnat que
hi resideix en règim de lloguer o esperar
que marxin per cansament. Només així
s’explica la deixadesa en la vigilància
dels pisos abandonats i la permissivitat
amb l’activitat del tràfic de drogues. No
busquen llogar els pisos al veïnat del
barri o a la seva descendència, sinó que
fan càlculs de rendiment dels immobles
a partir de la premissa que el veïnat
marxi, es rehabilitin, recompartimentin
i es posin a disposició del mercat, i se’n
multipliqui el valor per tres o per quatre.
Com més difícil sigui la convivència, més
ràpida serà la substitució.

aconseguir una certa notorietat. És allò
de “A río revuelto, ganancia de pescadores”. El problema derivat d’aquesta estratègia és que reposiciona tota la resta
de formacions de l’espectre parlamentari
i, per allò de no ser menys, cada cop que
Vox aconsegueix una falca publicitària

l

El veïnat haurà d’escollir
entre uns minuts de glòria
en una televisió o recuperar
el vincle social que el faci
sentir segur i acompanyat

Buscant notorietat
poder financer l’alcaldessa representa.
L’erosió de Colau podria facilitar que
l’expulsió del veïnat precari per via administrativa, a cop de pla urbanístic, es tornés a accelerar com en els millors temps
de Joan Clos. És per això que durant
els mesos de juliol i agost tots els grans
grups mediàtics privats van destinar ingents recursos humans i materials a la
bombolla de la inseguretat.
L’equació dels grups de pressió

En quart lloc, l’extrema dreta històricament fragmentària i marginal, avui en
dia compta amb la marca Vox, un quantiós finançament públic i una important
quota de pantalla que aconsegueix condicionar l’agenda política amb un discurs
contra els sectors empobrits del veïnat,
en bona part d’origen migrant. Cada episodi delinqüencial a Ciutat Vella, per la
seva potència d’altaveu de ciutat, atreu
els grupuscles ultres interessats en

del seu discurs racista i elitista, el PP,
PDeCat i C’s intenten fer-ne una rèplica
a menor escala. I els partits de l’esquerra institucional van a remolc o no saben
com sortir de l’atzucac.
Les amistats perilloses
I en cinquè lloc, la conxorxa -en ocasions
explícita, en ocasions invisible-, entre
certs comandaments de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els negocis de la nit

En segon lloc, el Gremi de Restauració,
liderat per l’exsocialista Roger Pallarols,
exerceix de lobby en majúscules i pugna per maximitzar beneficis de terrasses, restaurants i allotjaments turístics.
Cada metre quadrat de Ciutat Vella forma part de l’equació. A major presència
veïnal més queixes per l’impacte negatiu
del turisme en la qualitat de vida -soroll,
brutícia- i menys superfície potencial de
negoci per encabir-hi la demanda de paella i sangria dels milions de guiris que
arriben a les sis terminals de creuers del
Port de Barcelona o en el miler de vols diaris que aterren a les pistes de l’aeroport
del Prat. Durant tot l’estiu van circular
pels platós de televisió i van fer rodes de
premsa, criticant la inseguretat, però alhora incrementant la sensació d’inseguretat amb la demanda d’una major presència policial uniformada.
Millor que marxi el veïnat
En tercer lloc, els paquets immobiliaris
aconseguits pels fons voltors després de
la reestructuració bancària s’han de po-

Dos exemples de portades sobre seguretat a Barcelona d’aquest estiu

a la ciutat ho acaben embrutint i condicionant tot. Seria molt llarga la llista de
corrupcions i corrupteles que han vinculat històricament l’àmbit de la seguretat
pública i el gremi hoteler, de la restauració, dels prostíbuls o de les discoteques del front marítim: suborns, favors,
recompenses, sobres i tractes preferents.
Des de l’escàndol de Julián Delgado, cap
de la prefectura de la Guàrdia Urbana
cessat per la seva relació amb el subhaster falangista Alberto Royuela, fins al cas
Prostíbuls amb epicentre al Teatre Principal i on es van destapar les amistats
perilloses de policies locals i Mossos d’Esquadra amb una xarxa criminal. Aquesta pàtina de relacions distorsiona què és
rellevant i què és irrellevant en relació
a la inseguretat: per què els menors no
acompanyats són el “gran problema” que
acapara titulars dels mitjans, però els
turistes que violen dones o assassinen
altres turistes en l’entorn de discoteques
amb pedigrí com Òpium, Soho o Pachá
queden en un segon pla?
Protegir el poderosos
Podríem posar més factors sobre la taula, però els cinc fins ara esmentats són
suficients i sens dubte alimenten i retroalimenten una “inseguretat a la carta”
que s’instrumentalitza des de les elits
-que no viuen a Barcelona però fan negoci de Barcelona- i que de retruc estigmatitza les comunitats més vulnerables,
aquelles que no tenen capacitat d’influència, que no poden aixecar el telèfon
i recriminar els periodistes sobre allò
publicat. Des de la mala premsa hi ha
un clar abús de superioritat, una bruta
praxis de trepitjar el més dèbil i protegir
els poderosos. Així no. I tot plegat, en
forma de remolí informatiu caòtic i desordenat, acaba impactant sobre la vida
de la gent comú, del veïnat que encara
resisteix als carrerons de Ciutat Vella
que no van ser esventrats pels Plans Especials de Reforma Interior (PERI) dels
anys 80 i 90, gent que haurà d’escollir
entre uns minuts de glòria efímera en
una televisió o l’exercici més complex de
recuperar el vincle social, la presència
al carrer des de la cultura i l’autoorganització que els doti d’un múscul que els
faci sentir segurs i acompanyats, gràcies a la solidaritat i l’ajuda mútua.
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Albert Batlle,
l’arquitecte
de la ‘mà de ferro’
Eloi Latorre

es que amb l’acord de Govern entre Barcelona en Comú i el PSC
Albert Batlle va assumir la tinença d’alcaldia de Prevenció i Seguretat de
l’Ajuntament, ha imprès un gir radical en
el relat de la seguretat des de la institució, basat en l’increment de la pressió de
les forces policials com a recepta única per
abordar la delinqüència i en l’assenyalament de col·lectius vulnerables, com els
manters, les persones que ocupen pisos
com a solució desesperada a la necessitat
d’un sostre o els menors no acompanyats,
com a principals agents de l’increment de
l’activitat delictiva a la ciutat.
Albert Batlle Bastardes ha viscut
sempre al barri de Galvany, on va néixer
fa 66 anys procedent d’una família barcelonina marcada des de diverses generacions pel patró de certa burgesia catalanista, antifranquista i republicana. Un
oncle avi seu, Albert Bastardes i Sampere, ja va ser batlle de la capital catalana
durant uns mesos, l’any 1908. Persona de
costums austeres, de missa el diumenge,
vinculat des de petit a l’Agrupament Escolta Jaume Balmes, l’actual tinent d’alcalde del Govern municipal d’Ada Colau
s’ha fet mereixedor de l’epítet periodístic
de corredor de fons, per la seva afició a

D

l

Durant la revolta de Quatre
Camins va admetre que, per
sufocar-la, s’havia trencat
la cadena de comandament,
però ningú fou expedientat
les curses de llarga distància, però potser
també per la seva capacitat d’encadenar
càrrecs públics al llarg de les dècades.
Militant del PSC des de la seva fundació, el 1978, Batlle gairebé mai ha exercit
d’advocat, tot i estar donat d’alta al Col·
legi de l’Advocacia de Barcelona. Amb
trenta anys, el 1983, Pasqual Maragall
l’inclou en un lloc prominent de la llista
que el converteix en regidor de Barcelo-

na, càrrec que renovarà durant quatre legislatures més, fins al 2003, sempre amb
responsabilitats de govern. En aquelles
dues dècades va ocupar diversos càrrecs en el cartipàs
municipal, però és sobretot
recordat com a regidor de
districte gairebé etern a
Horta-Guinardó (198399) i com a titular de
l’àrea d’Esports, una
regidoria amable que
va dirigir entre els
anys 1995 i 2003. Durant aquest període, té
un primer contacte, col·
lateral i poc conegut, amb
l’àmbit de la seguretat pública: va ser
el 12 d’octubre de 1999, quan ell personalment va anar amb el cotxe oficial de regidor a buscar un fill seu a
la comissaria de la Policia Nacional
espanyola a la Verneda, que havia estat detingut en les protestes antifeixistes
contra la manifestació d’ultradreta que,
com cada any, tenia lloc davant de l’estació de Sants. Jordi Batlle, que tenia
llavors 18 anys, va ser l’únic de la vintena de detinguts adults que fou alliberat
sense passar a disposició judicial.
Responsable de presons
Després d’uns mesos sense feina, en no
renovar l’acta de regidor, el Govern del
pacte del Tinell el repesca a final del
2003 i li encomana la Direcció General
de Serveis Penitenciaris, en la qual es
va mantenir al llarg dels set anys de
governs del tripartit. Durant aquesta
època, va haver de fer front a alguna
crisi sonada, com la del conegut com a
segon motí de Quatre Camins, l’abril
del 2004, un aldarull en aquest complex
penitenciari en què van resultar ferits
quatre funcionaris però que fou sufocat
amb pallisses incontrolades per part del
personal del centre, com es va acreditar
en el judici que va tenir lloc l’any 2013,
en el qual Batlle, que va declarar en
qualitat de testimoni, va reconèixer que
diversos empleats del penal van “trencar la cadena de comandament” i es
van prendre la justícia pel seu compte

a l’hora de sufocar la revolta, però ningú fou expedientat en el moment dels
fets. L’any 2010, un paquet que contenia
un artefacte explosiu de poca potència
adreçat a ell -en una acció que pretenia
reclamar la llibertat del pres anarquista Amadeu Caselles- va ser detectat a
temps pel personal de seguretat.
Nedar i guardar la roba
L’any 2012 Batlle abandona la militància del PSC just quan el Parlament, a
proposta d’UDC, el nomena director adjunt de l’Oficina Antifrau, sota les ordres
del magistrat Daniel de Alfonso, que va
ser cessat del càrrec l’any 2016, quan es
van filtrar les seves trobades conspiratives amb el llavors ministre de l’Interior,
Jorge Fernández Díaz, amb l’objectiu de
comprometre diversos dirigents independentistes. Però quan aquests fets sortien
a la llum ja feia més d’un any que Batlle
havia abandonat la dependència. El juny
de 2014 el govern, presidit per Artur
Mas, li encomanava la direcció general
dels Mossos d’Esquadra, amb el democratacristià Ramon Espadaler com a titular de la conselleria.
Com a principal responsable de la policia catalana, Batlle va haver de gestionar les conseqüències d’algunes crisis
arrossegades de l’etapa anterior, sota la
direcció de Manel Prat, com el cas d’Ester
Quintana, que el mateix departament va
reconèixer que havia perdut un ull per
l’impacte d’una bala de goma llançada
per antiavalots durant la vaga general
del 14-N de 2012; la van indemnitzar,
però amb una discutida investigació interna que va ser incapaç d’identificar els
agents dels Mossos responsables del tret.
O, amb una resolució semblant, en el cas
del veí del Raval Juan Andrés Benítez,
mort com a conseqüència d’una detenció
amb abús de força l’any 2013. Tres anys
més tard, quatre agents dels Mossos van
ser condemnats per homicidi imprudent
i dos més per encobriment a penes que
no suposaven l’ingrés a la presó, després
d’un acord amb una de les parts personades com a acusació. Però la direcció de la
policia es va negar a expedientar-los o a
apartar-los del servei.
Peça clau de l’acord de govern
Batlle deixa la direcció de la policia catalana a les portes del referèndum de
la tardor de 2017, del qual es distancia.

Durant uns mesos desapareix d’escena,
fins que el febrer passat, a les portes
de les eleccions municipals, s’anuncia
el seu fitxatge per Units per Avançar,
la nova marca de l’extinta Unió Democràtica de Catalunya (actualment en
procés de liquidació concursal pel deute acumulat) i, quasi simultàniament,
la integració d’aquesta formació a la
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Sent director dels Mossos va
haver de gestionar crisis de
l’etapa de Manel Prat, com
els casos Quintana i Juan
Andrés Benítez del Raval

l

En el govern actual ha
defensat com a recepta única
per abordar la delinqüència
l’increment de la pressió
de les forces policials
candidatura del PSC encapçalada per
Jaume Collboni. I, ja des d’un bon principi, se’l va presentar com a referent
en l’àrea de la seguretat pública de la
candidatura, com una peça que havia de
contrarestar l’efecte Manuel Valls, un
candidat que basava bona part del seu
relat en l’increment de la inseguretat a
la Barcelona governada per Ada Colau.
De fet, Batlle ha estat una peça clau
en l’acord de legislatura entre Barcelona
en Comú i el PSC ja que el seu grup va
exigir com a condició innegociable reforçar l’àrea policial en el cartipàs amb una
tinença d’alcaldia (que durant la passada legislatura havia estat sota control de
la mateixa alcaldessa a través d’un comissionat). I des del primer dia ha marcat un perfil propi i s’ha erigit en un dels
protagonistes de l’equip de Govern, i ha
ordenat batudes de gran abast per posar
setge a la venda ambulant, amb propostes de collita pròpia, com la de suggerir
el “retorn assistit” dels menors sense llar
coneguda, o apuntar-se a les tesis alarmistes sobre l’increment de l’activitat
delictiva a la ciutat.
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liferació de pisos buits al barri. Pisos on
sovint és difícil localitzar la propietat. I
on la degradació del barri, el seu abandonament, poden generar una oportunitat
futura de lucre en forma de remodelació
i gentrificació del barri. Els processos especulatius generen espais en què proliferen les màfies. Acabar amb els narcopisos
passa també per implementar polítiques
d’habitatge i urbanisme.
Les ocupacions de pisos a barris perifèrics. Barris on molta gent ha estat
expulsada pels bancs en la crisi hipotecària. Una crisi que ha deixat molta gent en
situacions d’extrema pobresa. Uns bancs
que després de foragitar els habitants
s’han desentès dels pisos, i esperen recuperar ingressos. Ha quedat gent sense
casa i llars buides, i es generen les condicions perquè proliferin petites mafietes
que obren pisos a gent amb pocs recursos
(i que, potser per ampliar el negoci, acaben entrant fins i tot a habitatges ocupats). Només decidides polítiques d’habitatge, ocupació i drets socials poden
trencar aquest cercle viciós.
Solucions només securitàries?

El model productiu especialitzat de Barcelona té costos socials i afecta la convivència

ignasi r. renom

Seguretat, convivència
i participació veïnal
Albert Recio andreu
vicepresident de la favb

quests darrers mesos la seguretat ha passat a ocupar el primer
pla del debat ciutadà a Barcelona. Conscients que és una qüestió que no
es pot obviar, a la Junta de la Favb hem
encetat diverses iniciatives per entendre
la naturalesa del problema i les propostes que cal tirar endavant. Aquí presento
algunes de les idees i reflexions que han
començat a sortir (encara que ningú més
que jo és el responsable del que escric).

A

Seguretat o seguretats
Si el que entenem per seguretat és gaudir d’unes condicions de vida acceptables
i estables en el temps, hi ha moltes causes
que la poden posar en perill. Els robatoris
i les agressions són causa d’inseguretat.
Però també ho és la precarietat laboral,
l’atur i els baixos salaris (que posen dificultats per assolir necessitats bàsiques),
la carència d’habitatge, les normes que
permeten accedir a la ciutadania (que
converteixen moltes persones en permanents cercadors de papers), les condicions
en les quals es produeixen béns i serveis
(com ha posat de manifest l’epidèmia de
listeriosi provocada per una empresa
càrnia criminal), les condicions ambientals (com poden explicar les persones que
s’han quedat sense casa o lloc de treball
per les inundacions del sud-est d’Espanya), el trànsit (21 morts i 238 ferits
greus a la ciutat de Barcelona el 2018), o
el patriarcat (causant de morts, vexacions
i tota mena d’abusos o desigualtats).
Vivim en un món ple de causes d’inseguretat. Sovint existeixen connexions entre elles (és coneguda la correlació entre
l’augment de les desigualtats i els problemes d’inseguretat convencional), però algunes les tenim tan normalitzades que no
les considerem com altres que generen més
tensió emocional. Unes formen part de la
vida quotidiana (com la inseguretat laboral
o els accidents de trànsit) i d’altres, com els
robatoris, ens semblen coses insuportables.

plantegen, descobrim que la varietat de
problemes és molt gran i el seu origen
divers. En alguns casos es tracta realment d’un problema greu de criminalitat i d’aparició de grups delictius que
afecten la vida quotidiana de tothom.
En altres casos d’un brot de petits delictes que enrareixen el clima dels barris.
Però en molts altres casos es tracta més
d’una qüestió de convivència. En aquest
sentit, els barris que experimenten una
presència turística més intensa són els
més afectats per la proliferació de sorolls, brutícia, baralles, aglomeracions
i altres molèsties, totalment hostils per
als seus habitants. Per últim, existeix
fins i tot en barris més tranquils un cert
malestar provocat per conflictes derivats de l’ús de l’espai públic, especialment per l’aparició de nous models de
mobilitat (patinets, etc.), els generats
pels propietaris incívics de gossos, per
les escombraries al carrer...
Es tracta de problemes molt diversos, generats per persones molt diferents i que afecten de forma desigual els
diversos barris. Que tots aquests temes
acabin entenent-se com “problemes de
seguretat” només té una explicació: que

es pensi que l’únic abordatge possible
sigui el d’incrementar la vigilància policial i les penalitzacions.
Bon diagnòstic, bona política
Resoldre els problemes de seguretat en
termes convencionals com els robatoris o
la violència física és una qüestió cabdal.
Com també ho és millorar la convivència.
Però l’única forma d’enfocar bé la qüestió
és fer un bon diagnòstic del que està passant i de quin és el focus del problema.
Cada barri és diferent, té una problemàtica concreta i exigeix una resposta adient.
Hi ha un fet vistós. Els problemes més
greus estan associats al creixement del
turisme. L’enorme massa flotant de persones que deambulen per la ciutat ha estat també un factor d’atracció de diverses
formes de delinqüència. I de forma encara més directa és la relació entre turisme
i vida quotidiana. Són els costos socials
derivats del model d’especialització productiva de la ciutat.
Però hi ha també dinàmiques perilloses que tenen molta més complexitat. En
posaré alguns exemples.
La trama dels narcopisos al Raval. El
que explica la seva concentració és la pro-

Seguretat i convivència
Quan discutim amb les AV de diferents
barris els problemes de seguretat que

arxiu

La complexitat de les causes de malestar requereix d’un bon diagnòstic

No podem esperar respostes senzilles per
a problemes complexos i variats. Pensar
que amb més policia i penes més dures
els resoldrem és oblidar un fet essencial:
que vivim en un país que té percentatges
de policia i de gent empresonada superior a la mitjana europea, malgrat tenir un
índex de fets delictius molt baix. Països
amb sistemes punitius molts durs tenen
nivells molt alts de criminalitat i accions
violentes. Això no vol dir que en determinants casos s’hagi de millorar la dotació
policial o que s’hagin de tipificar millor
alguns delictes. Però si només entenem
les coses en clau policial podem entrar en
una dinàmica social perillosa.
En primer lloc perquè es corre el perill
que moltes d’aquestes polítiques s’acabin
focalitzant en grups particulars de població (estrangers de determinats orígens,
persones amb pocs recursos), i es generi

l

Si penso que estic envoltat
de delinqüents, acabo creient
que tots els meus veïns
són perillosos potencials,
desconfio de tothom i m’aïllo
més discriminació i patiment que resolució de problemes. No és un tema menor,
ja que existeix molta evidència arreu del
món que les polítiques d’aquesta mena
tendeixen a centrar- se sobre determinats grups als quals s’etiqueta en bloc de
perillosos i a qui es confina a una marginació intolerable.
En segon lloc perquè concentrar-se
en les polítiques repressives sovint porta a oblidar i desvalorar tots els altres
elements que són a l’origen de molts
problemes. Injustícies que pateixen determinats grups o abusos generalitzats
que trenquen la convivència social i que
només poden ser abordats amb respostes transversals.
I en tercer lloc, i potser el més important. La insistència que tot es redueix a més policia i repressió tendeix a
generar pors i un clima que trenca la
convivència. Si penso que estic envoltat
de delinqüents per tot arreu, acabo per
pensar que tots els meus veïns són perills potencials. I el meu model de relacions interpersonals està marcat per la
desconfiança i l’aïllament. Soc incapaç
de generar la solidaritat i la cooperació
que em cal per afrontar la varietat de
problemes que afecten el meu benestar.
Començant pels de convivència, que necessiten que els abordem des d’una acció comunitària i col·lectiva.
I per fer-ho ens cal una participació
activa del teixit social de cada barri que
participi en la realització d’un bon diagnòstic de la situació i de la recerca de
respostes adequades que incloguin, entre
d’altres, polítiques de seguretat.
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“Els delictes immobiliaris són un problema
de seguretat molt més important que els furts”
Xavier Muñoz
Advocat penalista i criminòleg
laura aznar

ma que allò que escapi del que
és normatiu i estètic -que és el
que aspira a ser Barcelona-, s’ha
d’apartar amb sancions administratives i persecució policial. De
tota manera, els últims temps,
l’Ajuntament no només ha minimitzat el punitivisme que establia l’ordenança, sinó que també
ha fomentat qüestions que estaven oblidades, com l’article 16,
que permet sancionar aquell qui
realitzi manifestacions racistes o
homòfobes a l’espai públic.

a (in)seguretat a Barcelona va copsar les
portades de la majoria
dels mitjans de comunicació
l’estiu passat. Enmig d’un cicle
electoral convuls, alguns partits
polítics han fet d’aquesta qüestió l’eix vertebrador de les seves
campanyes, fomentant fins i tot
un estat d’alarma social. Però
és cert que la ciutat pateix una
situació de crisi de seguretat?
On fixem la mirada? Com hem
d’encarar aquest debat? Hi reflexionem amb Xavier Muñoz
Soriano, advocat penalista i
criminòleg, expert en seguretat
urbana i membre de l’Associació
Catalana per a la Defensa dels
Drets Humans i de la Comissió
de Defensa de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona.

L

De què parlem quan parlem
d’inseguretat?
En realitat parlem d’una sensació, de la percepció d’inseguretat. Per tant, el fet que augmenti
¿depèn dels delictes que es produeixen o de si la inseguretat és
un tema de debat social? Aquest
és un dilema que alberga la criminologia des de sempre.
No hi ha una relació causal
entre l’augment dels delictes
i aquesta percepció?
Pot haver-hi una relació causal quan es donen unes circumstàncies excepcionals, però a Barcelona, el debat de la inseguretat
està absolutament condicionat
per un cicle electoral repetitiu.
A això se li ha d’afegir el fet que
qui gestiona la seguretat és un
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“Potser ens surt més
car invertir en policia
i presó que ajudar
famílies que no tenen
cap mena d’ingrés”
govern d’esquerres. És habitual
que se’l critiqui, perquè les esquerres opten per mesures que
tenen més a veure amb allò social, a llarg termini, mentre que
les dretes tendeixen a combatre
la delinqüència amb més presència policial, amb l’element repressiu, immediat i poc efectiu.
I existeix un tercer factor: hi ha
un augment de la taxa de denúncies respecte a alguns delictes.
Llavors, es detecten més delictes
perquè se’n produeixen més o
perquè s’identifiquen i es persegueixen més? És un altre dels debats clàssics de la criminologia.
De quins delictes s’observa
un repunt?
Es parla principalment dels
robatoris amb intimidació i, sobretot, dels furts al metro. Però
ens hem de plantejar si això és
un problema de primer ordre
fins al punt de ser el principal
problema de la ciutadania en

Creus que l’ordenança
requereix una reforma?
Possiblement se li ha de donar una volta per veure la utilitat real que té a nivell d’ordenació correcta, útil i facilitadora.
La ciutat l’habiten persones amb
circumstancies molt diverses i
això vol dir que hem de ser tolerants amb la diversitat. Per
exemple, que tu prohibeixis la
prostitució ¿farà que les persones que es prostitueixin i els
que consumeixen prostitució ho
deixin de fer?
dani codina

Xavier Muñoz al seu despatx
vuit dels deu districtes, segons
la darrera Enquesta de Serveis
Municipals. Què afecta més, que
l’habitatge hagi pujat fins a 400
euros al mes en molts casos, o
que es produeixin furts, que són
un delicte lleu perquè no arriben als 400 euros?
I només posem el focus
en aquest segon tipus de
delinqüència.
Els delictes contra els drets
immobiliaris, igualment contemplats al Codi Penal, possiblement representen un problema
de seguretat molt més important que els furts. A Barcelona,
es produeixen nombrosos delictes de mobbing immobiliari que
es denuncien als Mossos d’Esquadra i ells, amb nul·la formació al respecte, sovint diuen que
no són delicte. No hi ha operaris
especialitzats i, per tant, no es
perceben com un problema d’inseguretat. Tanmateix, produeixen un dany social molt major
que els furts al metro.
La percepció d’inseguretat és
comuna en la majoria de les
grans ciutats.
Hi ha diverses lectures. La
meva és que estem sortint d’una
situació de crisi globalitzada i
veiem un repunt en petits delictes que cometen persones en
situació de pobresa, que se sustenten a nivell vital mínim mitjançant la delinqüència. Venim
d’una situació en què el preu de
l’habitatge augmenta moltíssim
i els salaris es redueixen espectacularment. A Barcelona molta gent viu al límit, i la cobertura de la misèria pels serveis
socials ha estat absolutament
minvada. Llavors, la gent que
subsistia amb uns mínims ingressos, ara no té ni això.

I quines polítiques s’han
d’aplicar al respecte?
Si parlem de com abordar
aquests delictes des d’una perspectiva social, crec que s’ha d’intervenir estudiant el fenomen
concret en cada cas. Si són persones que delinqueixen per situació
de misèria, haurem de veure quines són les seves necessitats i si
s’estan intentant cobrir mínimament. Potser, combatre la delinqüència amb més policies i més
llocs de presó ens està sortint
més car que proporcionar ajudes
i integració a nuclis familiars
que no tenen cap mena d’ingrés.
La fórmula que més policia ens
salvarà de més delictes és fal·laç,
i en tenim nombrosos exemples
al món. A banda, es parla també d’organitzacions criminals,
però no conec cap fiscal que hagi
obert cap causa per organització
criminal contra carteristes, delinqüents de petits furts, o menas. Per què els polítics i alguns
periodistes posen etiquetes tan
greus si ni tan sols el sistema de
justícia ho està fent?
La recepta securitària de
posar més policia al carrer
ha estat la proposta dels
partits de dretes, però també
d’esquerres.
La persona que controla la
policia ha de ser experta en la
qüestió, respectada pels cossos
policials i ha de tenir idees i projectes. A banda, jo reivindico que
sigui una persona d’esquerres.
Estem en una situació en què ni
l’actual conseller d’interior ni els
darrers, no compleixen cap de
les tres premisses. A Barcelona,
teníem un Comissionat en l’anterior legislatura que s’enfocava
a mig i llarg termini cap a polítiques transformadores. Hem perdut aquesta oportunitat.

Albert Batlle respon
a aquest perfil?
És una persona respectada i
amb experiència en el món de
la seguretat. Dit això, podem
esperar que dugui a terme mesures que tinguin un caire social
o puguin ser transformadores?
Rotundament no. Batlle és un
tecnòcrata que venia a imposar
les fórmules de sempre, i l’esquerra, en aquest cas, ha optat
també per això.
A l’estiu Batlle va convocar
la premsa per dir que ens
trobàvem en una situació de
crisi, va impulsar actuacions
molt dures contra els
manters i va fer declaracions
molt qüestionables sobre els
menas.
Ha estat profundament irresponsable. No només perquè
hagi volgut llançar un missatge de tolerància zero per evitar
una suposada crisi, sinó perquè
ha augmentat la sensació d’inseguretat. A més, el seu discurs no
ha ajudat gens a la convivència
i a la interculturalitat: és d’una
irresponsabilitat absoluta assenyalar població migrant o col·
lectius específics sense tenir cap
fonament al respecte. Si s’atia
el rebuig cap a certs col·lectius,
tindrem un problema molt més
important que no el problema de
criminalitat que suposadament
aquests produeixen.
Un dels melons pendents
d’obrir per part del govern
de Colau és l’ordenança de
convivència. És urgent que
s’abordi aquesta qüestió?
L’ordenança de convivència és
una mesura legislativa absolutament mal utilitzada. S’enfoca
a criminalitzar certs col·lectius
i pretén ordenar l’espai de for-

Com s’hauria de regular?
Cada problemàtica és un
món, però s’han de fer enfocaments molt més integrals i, sobretot, parlar amb els agents socials. En el cas de la prostitució,
entenc que hi hagi gent que hi
estigui en contra perquè cregui
que afecta la dignitat de tot un
col·lectiu. Però altres persones
plantegen que, amb la criminalització, precaritzarem al màxim aquestes treballadores, fins
al punt que seran l’escalafó més
vulnerable de la societat. Jo penso que els hem d’oferir protecció,
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“Si s’atia el rebuig
cap a certs col·lectius,
tindrem un problema
més important que no
el de la criminalitat”
seguretat social i dignificar-ne
el treball. Les divergències en
aquest tema són un exemple claríssim que les problemàtiques
són complexes, però en tot cas,
la prohibició i el punitivisme no
solucionen la situació.
Quina valoració fas de les
patrulles ciutadanes?
Totalment negativa. Ens poden portar a conflictes i a situacions de violència pitjors que la delinqüència mitjançant els furts.
No crec que responguin a una necessitat sinó a una alarma social,
i s’ha d’aturar. El missatge de
tolerància és molt perillós, perquè primer serà això, i després es
voldrà expulsar les famílies que
ocupen pisos, i a partir d’aquí, un
llarg etcètera. S’està posant una
qüestió molt seriosa, com és la
seguretat, en mans de col·lectius
absolutament condicionats per
l’emocionalitat. Això és intolerable i s’hauria de tallar d’arrel.

CARRER153 novembre 2019 DOSSIER 22

dani codina

No es verdad que Barcelona esté entre las ciudades más inseguras y violentas del mundo

¿Por qué aumenta la inseguridad?
miren etxezarreta
Economista

ecientemente, según algunos medios de comunicación, parece que
vivimos en medio de la inseguridad y la violencia. En particular se diría
que Barcelona está entre las ciudades
más inseguras y violentas del mundo ¿Es
ésta la sociedad en la que vivimos? ¿Qué
está pasando para que sea así?
No es verdad que vivimos en este tipo
de sociedad. Es una percepción muy exagerada de algo que afecta sobre todo a algunos barrios y espacios específicos. Pero
aún si se admite que la seguridad ha
empeorado tendremos que indagar sobre
sus causas si queremos que la situación
mejore. Hay algunos elementos que posibilitan el aumento de la inseguridad y
sólo si ellos se controlan se puede esperar
que disminuya la violencia.
El más sencillo es comentar la influencia de la llegada de muchos visitantes temporales. El paso de millones
de habitantes al año por Barcelona y la
costa catalana, más que toda la población de Catalunya, hace más difícil el
control de sus poblaciones. El ingente
magma turístico atrae a muchos ladrones incentivando la delincuencia especialista en el hurto -más de la mitad de
actividades de inseguridad son hurtos-,
la prostitución y la droga. ¿Se trata entonces de disminuir el turismo? Tema a
debate, pero hablar de inseguridad sin
tener en cuenta este elemento supone
un tratamiento bien superficial de la
cuestión. Una ciudad repleta de turistas
no es fácil de controlar.

R

Una desigualdad hiriente
Pero hay otros elementos de estímulo al delito mucho más importantes. Creo que se
pueden distinguir dos aspectos principales.
El primero consiste en los niveles de
pobreza, falta de oportunidades materiales y de integración social para parte de
la población. La carencia de recursos, la
desigualdad, el absoluto desprecio al pobre, el desarraigo. Con el paro que todavía está próximo al 15%, la precariedad
laboral -contratos de una semana o incluso menos-, los salarios actuales -quien
gana 1.000 euros al mes se considera

privilegiado-, el precio de la vivienda que
imposibilita un alojamiento decente…
una desigualdad creciente e hiriente entre aquellos a los que les va bien y los que
se debaten en enormes dificultades, a los
que, además, se trata de convencer que
es porque no se esfuerzan bastante. Los
que lucharon por estudiar y prepararse
y ven que su única oportunidad es una
emigración difícil o un empleo precario y
muy mal remunerado…
Es la miseria que engendra violencia.
Algunos ejemplos: los manteros, que en
aras de “la competencia que hacen al
pequeño comercio” son perseguidos despiadadamente. Sin tener en cuenta que
el pequeño comercio se hunde no por los
manteros sino por la competencia de las
grandes superficies y la de otros grandes
agentes (si hasta los periódicos venden
sartenes y los bancos regalaban toallas y
vasos). Si no hay empleo, ¿de qué van a
vivir? Y los jóvenes inmigrantes, “menas”
que a los dieciocho años o antes quedan
abandonados en la más absoluta soledad,
quizá sin papeles y sin medios materiales de vida, o el parado de 48 años que ve
como se le cierran todas las puertas para
poder tener un empleo… Lo sorprendente es que no haya más delincuencia.
El modelo social
Pero no son los pobres los que más delinquen. Hay otro elemento tan importante
como éste: En mundo globalizado, muy
injusto y desequilibrado, donde el individualismo, el culto al dinero, la satisfacción personal es lo único que cuenta, se
genera un ambiente social y de minorías
marginadas y marginales que ni siquiera
consideran que hay que respetar los derechos de los demás, donde los conflictos
se dirimen con furor. En una sociedad
donde se pretenden resultados rápidos,
junto con un fuerte estímulo desde todos
los ámbitos a un consumismo desbordado, la pobreza puede generar violencia,
pero probablemente ésta se produce más
por el ambiente desquiciado que se ha
expandido en grandes parcelas de nuestra sociedad. Quizá es éste el ámbito más
proclive a la violencia.
Si, además de todo esto, tenemos en
cuenta que en los últimos años han llegado a nuestras tierras personas de todo

el mundo con diferentes culturas, donde
el recurso a la violencia personal es más
frecuente y socialmente en parte tolerada, sin que se les haya ayudado ni hayan
podido integrarse aquí en un ambiente
que les permita vivir dignamente y con
valores distintos, no es sorprendente que
una pequeña minoría recurra a métodos
violentos que en sus sociedades de origen
eran más frecuentes y en sus difíciles circunstancias personales son aquellas a las
que les es más fácil recurrir. Sin olvidar
las bandas organizadas que controlan la
prostitución y la distribución de drogas.
Se ha generado un clima, un contexto social en nuestras sociedades en que
por un lado las dificultades de ganarse la
vida con dignidad y por otro la falta de
integración social, la diversidad social y
cultural lleva a partes minoritarias de la
población a la idea de que todo vale.
Se acusa a ciertas autoridades a ser
demasiado comprensivas, permisivas con
la población y sus visitantes, lo que pue-
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La inseguridad no se
resolverá si no se camina
hacia una sociedad más
justa y armónica basada
en políticas redistributivas
de estimular la violencia. ¿Puede ser de
otra manera si se trata de generar ciudades, pueblos abiertos, hospitalarios, tolerantes, no encajonados en duras normas
legales y un ambiente policial, que no sirven en absoluto para erradicar la inseguridad sino para generalizar una sociedad
temerosa y rígida?
Para evaluar la violencia y la inseguridad hay que referirse al modelo de sociedad en que se vive y la que se pretende
impulsar. No es sólo un problema de orden público, sino de modelo de sociedad
hacia el que se quiere caminar. Entender
que vivimos en un sistema capitalista
enormemente injusto que por sí sólo causa la inseguridad y la violencia para mucha gente que no sabe, o más a menudo
no puede, reaccionar de otra manera. No
se trata de justificar estos hechos, sino de

entenderlos y proceder a buscar su solución partiendo de las raíces del sistema
económico y social en el que vivimos.
Quizá haya que utilizar más recursos
para controlar la violencia. No sólo mediante el aumento de la policía sino también por otros medios. La seguridad ciudadana no es sólo un problema de orden
público y no se resuelve meramente con
más intensidad policial.
Hay mucha frivolidad e incluso intereses políticos en el tratamiento de
estas cuestiones. Recientemente, este
mismo verano, se ha observado cómo
se han llevado a cabo campañas que tomando como base el aumento de inseguridad han sido utilizadas de forma política muy interesada para atacar ciertas
instituciones -tsunamis contra la inseguridad manipulando a vecinos angustiados por la situación en sus barrios- y
que sirven sobre todo, para criminalizar
a los más débiles: los manteros, los menas, los inmigrantes, los pobres. Sin tener siquiera en cuenta que no es entre
ellos donde hay más delincuentes.
Más política social
Debería ser obvio que la inseguridad y
la violencia no se pueden asegurar con
la mera utilización de más policía y más
represión. Es imprescindible ahondar en
sus raíces y tomar disposiciones de política social que atemperen el problema con
rapidez, pero que, sobre todo, tiendan a
resolverlo para plazos más duraderos.
Eliminar la inseguridad y la violencia
es imposible en el capitalismo, pero por lo
menos atemperarla requiere una política
social de largo alcance que redistribuya
muchos elementos de nuestra sociedad
que, a menudo, nos parecen inmutables.
Una sociedad armónica requiere de una
sociedad equilibrada, que permita ganarse la vida, tolerante, que integre a
las poblaciones que la conforman, entre
iguales en la diversidad. La inseguridad
no se resolverá si no se camina hacia una
sociedad más justa y armónica. Hacer
un uso de la violencia y la inseguridad
basado en intereses políticos específicos
es asegurarse que no desaparecerán. No
sólo es ahondar en la injusticia que las
genera, sino hacer un uso social de los
prejuicios y la ignorancia.
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La teva por és el seu negoci
cristina palomar

a Neus Saavedra es va posar
alarma a casa abans de l’estiu.
“Les meves filles estaven molt
angoixades i em van convèncer perquè
ho fes abans de marxar de vacances. Ara
a l’escala tothom té alarma”, explica. La
Neus viu a Sagrada Família i a la seva
finca els lladres han intentat robar tres
vegades aquest últim any. El primer cop
van destrossar la porta del carrer, però
no van passar d’aquí. Al segon intent van
trencar els panys de les portes que donen
al pati de llums i el soroll va alertar els
veïns. L’última vegada es van amagar a
l’escala i com que no van poder entrar en
cap habitatge van destrossar els extintors i van cremar les catifes dels replans.
El Pere Muñoz viu en un àtic al Clot
i també s’està plantejant posar a casa
algun sistema de seguretat perquè a un
conegut li van entrar a robar per la terrassa. La comunitat de propietaris va decidir instal·lar fa un any càmeres de videovigilància a l’entrada davant del temor
a robatoris, però això no ha frenat els lladres. “Són dues escales i al llarg del dia hi
passa molta gent. Vivim fora part de l’any
i tenim por que ens ocupin l’habitatge. No
ens havíem sentit mai tan insegurs”, admet emprenyat. Després de fer números
ha decidit no contractar cap servei privat
i reforçar porta i finestres amb reixes.
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La primera preocupació
Ningú està immunitzat davant del bombardeig constant de notícies sobre robatoris i agressions als carrers de Barcelona d’aquests últims mesos. Ho demostra
l’última enquesta de serveis municipals
del 2019 que es va presentar el 9 d’octubre passat. La inseguretat, amb un
17,1%, se situa com a primera preocupa-

cristina palomar

Tyco, Prosegur i Securitas Direct dominen el sector: l’última supera els 500 milions d’euros de volum de negoci
ció dels barcelonins en vuit districtes de
la ciutat. Només a Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi els preocupa més l’habitatge i la
neteja, respectivament. Segons l’enquesta, Ciutat Vella és el districte on més
creix la preocupació seguit de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
En un escenari que interessadament
s’ha comparat amb el Bronx és impossible mantenir-se al marge de la polèmica
i les empreses de seguretat ho saben, per
això han augmentat exponencialment la

publicitat dels seus productes dirigits a
particulars als mitjans de comunicació.
La sensació d’inseguretat és difícil de
controlar un cop aquesta percepció subjectiva s’instal·la al nostre pensament i el
resultat és que està generant un lucratiu
negoci que no para de créixer. Les notícies
sensacionalistes sobre robatoris en un determinat barri s’han convertit en la seva
millor publicitat i, a més, és gratuïta.
Tendència a l’alça del sector
Segons l’informe de l’Observatori Sectorial DBK sobre les companyies de seguretat privada a Espanya, aquest sector va
generar el 2017 un volum de negoci de
4.315 milions d’euros, cosa que suposa un
augment del 5% respecte a l’any anterior.
De tots els serveis, el que més factura és
l’àrea de sistemes electrònics de seguretat amb un valor de mercat que supera
els 1.400 milions d’euros. Segons l’estudi, les previsions d’evolució a curt i mitjà
termini “apunten a un manteniment de
la tendència a l’alça en un context d’augment del consum privat i de desenvolupament de nous productes i serveis”. A
això s’hi afegeix la creixent concentració
en les cinc companyies líders. El 2017 sumaven el 58% de valor total del mercat.

Tyco, Prosegur i Securitas Direct són
les tres empreses que dominen el mercat
de la seguretat privada a Espanya. La
primera, originària dels Estats Units, va
aterrar de la mà de l’empresa de seguretat ADT. Prosegur és espanyola i porta
en el sector des del 1976. Pel que fa a Se-
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Les notícies sensacionalistes
sobre robatoris als barris
s’han convertit en la millor
publicitat gratuïta per
a aquestes empreses
curitas Direct, és d’origen suec i gràcies
al proveïdor de tecnologia Verisure, amb
qui treballa exclusivament, lidera el mercat europeu d’alarmes per a habitatges i
negocis. L’any 2011 va ser adquirida pels
fons d’inversió nord-americans Bain Capital i Hellman & Friedman amb l’objectiu d’expandir-se per Llatinoamèrica. El
2014 va arribar als 700.000 clients a Espanya i quatre anys després ja superava
el milió. El seu volum de negoci supera ja
els 500 milions d’euros.

Una agressiva captació de clients
La via més senzilla per obtenir informació sobre serveis de seguretat per a la llar
és l’accés on-line. L’esquer és l’enllaç per calcular-ne el cost. Tanmateix, després
d’omplir un qüestionari amb les característiques bàsiques del teu habitatge
-tipologia, localització, nombre de persones, horaris- no només els facilites dades
sensibles, sinó que no reps la informació sol·licitada per poder-la comparar amb
altres empreses del ram. “El que reps és la trucada d’un comercial que s’ofereix
a venir al moment a casa teva per informar-te”, explica la Paquita Suñer, veïna de
Sant Andreu que ha patit dos robatoris a la seva botiga.
La tècnica del comercial és aconseguir que cada visita sigui una venda perquè
treballa en unes condicions de gran precarietat. “Sense quasi adonar-te’n ja
t’ha venut el paquet de seguretat perquè abans t’ha explicat mil i una formes
de robar-te. T’ofereixen descomptes que caduquen en mitja hora i et calculen
el rebut que pagaràs cada mes sense explicar-te clarament el cost total del
sistema”, afirma la Paquita. Pel cap baix és un pagament que supera els 350 euros
(amb totes les rebaixes que diuen que t’apliquen) i després quotes mensuals de
52 euros. Així és com, per exemple, Securitas Direct s’ha convertit en el líder a
Espanya en la instal·lació d’alarmes.
La presència d’aquests sistemes dins de casa planteja en algunes famílies un debat
sobre la violació de la intimitat, ja que el servei inclou càmeres que fan fotografies
en punts estratègics de l’habitatge. El debat sobre més seguretat genera controvèrsia
perquè sempre implica menys llibertat. A més, les noves tecnologies estan ajudant molt
a fer que el sector segueixi expandint-se. Des d’aplicacions al mòbil que et permeten
controlar el sistema fins a càmeres de vigilància amb intel·ligència artificial i inhibidors
de freqüències. El futur d’aquesta indústria és prometedor i passa per convertir les
centrals receptores d’alarmes en centres de coordinació i gestió.
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El Salou de Barcelona
s’apropa al seu final

Institucions, veïnat i teixit comercial han pactat un nou Pla Director per al Port Olímpic que ha d’acabar d’implantar-se l’any 2023
víctor malo

quest any es compleixen 30 del
naixement del Port Olímpic, escenari de la competició de vela
dels Jocs i una de les icones de la Barcelona del segle XXI. Però no sembla
que hi hagi gaire motius per celebrar: la
zona s’ha anat degradant amb un model
dedicat a l’oci nocturn i al turisme low
cost, amb greus conseqüències per a la
convivència del barri que l’han deixada a
esquenes de la ciutat i del veïnat, especialment a les nits.
Un problema cada vegada més enquistat que enguany ha esdevingut “la cirera
del pastís”, en paraules de Jordi Giró, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de
la Vila Olímpica. Un estiu especialment
calent en el qual s’ha arribat fins a l’últim
esglaó de la violència: tres persones han
mort a causa de baralles i robatoris.
Totes les històries tenen un començament, i el del Port Olímpic és l’any 1989,
quan Barcelona s’encaminava a la celebració dels Jocs Olímpics i l’Ajuntament
va emprendre grans operacions urbanís-

A

tiques per enllestir la ciutat. Entre elles
es trobava la recuperació del litoral, un
litoral que a la zona de la Marina estava separat de la ciutat per una línia de
ferrocarril i on predominaven els espais
industrials. La Generalitat, propietària
dels terrenys, va donar llum verda al
projecte que l’Ajuntament havia encarregat a Port de Barcelona SA i va rebre
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El Port Olímpic fa 30 anys
sense motius per celebrar,
mirant de revertir un model
d’oci amb greus conseqüències
per a la convivència
la concessió per a la comercialització, explotació i administració general del port.
Una vegada finalitzats els JJOO, el
port olímpic va entrar en funcionament
amb la inauguració del Centre Municipal de Vela i tots els locals venuts. L’èxit
immediat del Port Olímpic va fer que els

propietaris dels locals comencessin a llogar-los, i la zona es va dividir en dos: el
Moll del Gregal, on predominava la gastronomia, i el Moll del Mestral, dedicat a
l’oci i la restauració.
En aquesta època van començar els
problemes, que ja denunciàvem en un
article de Carrer cap al 1997: “Les causes (de les reclamacions dels veïns al
consistori) són tot un seguit d’incompliments per part del Port Olímpic en qüestió d’horaris, locals i sorolls”. L’any 2000
va arribar el primer toc d’atenció amb la
mort d’un noi de 23 anys per una pallissa. L’alarma social va senyalar la necessitat de reformar el port, i es va crear una
comissió de seguiment, però el problema
dels horaris va continuar. Anys desprès,
el 2006, l’ajuntament de Joan Clos (PSC)
va autoritzar l’ús recreatiu i musical dels
locals del Moll del Mestral, i poc a poc
els bars nocturns van anar desplaçant la
resta de negocis.
Amb el pas del temps, el Port Olímpic
es va centrar en l’oci nocturn. Però no
qualsevol. Un oci amb la pitjor cara del
turisme: aglomeració de discoteques, al-

El tancament de Shoko, Pachá i cia,
en mans del govern d’Espanya
A l’altra banda de l’Hotel Arts, el Front Marítim de la
Barceloneta és un altre punt d’aglomeració de l’oci
nocturn, amb conegudes discoteques com Shoko o Pachá.
Si bé els locals són més segurs cap a dins, els problemes i
les conseqüències a l’exterior són les mateixes que al Port
Olímpic, ja que tenen un públic semblant.
En aquesta zona s’afegeix una situació gairebé singular:
l’Ajuntament recapta un lloguer ínfim per aquests
establiments, el més econòmic de tot Barcelona. I tot
gràcies al contracte que va signar l’Ajuntament preolímpic
de Pasqual Maragall. El 1991, el consistori va concedir els
drets d’explotació a la societat mercantil Traplaya SL per la
irrisòria xifra de 67 pessetes per m2. Un cànon que amb les
diverses actualitzacions ha pujat fins a 49.177 euros anuals.
Mentrestant, les discoteques facturen uns 60 milions d’euros
a l’any, segons les dades de FECALON, la patronal del sector.
Traplaya, extinta el 2002, era propietat de l’exvicepresident
del FC Barcelona, Javier Faus, actual president del Cercle
d’Economia de Barcelona, que la va vendre a tres fons

d’inversió per 417 milions d’euros. Aquest contracte
finalitzava el passat mes de juny i l’Ajuntament va demanar
a l’Estat, propietari dels terrenys, una cessió de la gestió
semblant a la del Port Olímpic, amb la finalitat de reformar
l’espai. Però el Ministeri d’Hisenda va argumentar que no
volia resoldre la problemàtica en poc temps. No va renovar
la cessió d’ús a l’Ajuntament (i en conseqüència, a Traplaya)
i va fer un contracte de lloguer als locals existents per un
any. Aquesta vegada, a preu de mercat i sense intermediaris.
Una quantia sucosa que podria fer que el Ministeri optés
per tornar a llogar l’espai, o directament vendre’l. Això
deixaria la zona en una situació de solitud, tenint en compte
la reforma de tot el litoral barceloní que preveu emprendre
l’Ajuntament, com ens recorden des de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Vila, que està pressionant per evitar-ho. Ara
queda esperar d’aquí al juny. En paral·lel, l’Ajuntament ha
obert expedients sancionadors a les discoteques Shoko, Carpe
Diem i Pachá per incompliments en seguretat. L’última va
haver de tancar 15 dies quan el jutge va rebutjar-li el recurs.

roberto manzano

cohol i estupefaents desmesurats, l’ús del
cos de la dona per atreure visitants, incivisme, baralles, robatoris, agressions sexuals i, aquest estiu, morts. Una situació
que “se li’n va anar de les mans”, segons
Jordi Giró, i que no es podia resoldre amb
actuacions lleugeres. Desprès de reunions amb les administracions, Generalitat
i Ajuntament van desenvolupar un operatiu específic cinc anys desprès de la seva
retirada, i que encara continua vigent.
A més del “segrest” de la zona del Port
Olímpic, les conseqüències per al veïnat
són més àmplies, des dels crits d’auxili
pels robatoris constants a les nits, a la
dificultat d’accés a una estació de metro
(Ciutadella-Vila Olímpica) que es col·
lapsa a les nits amb riuades de gent. Tot
això en un barri que pateix una pressió
turística alta, amb 720 pisos turístics per
a un total de 9.000 habitants.
Acord per trobar una solució
Aquesta situació va empènyer l’Ajuntament a buscar una solució en l’anterior
mandat, que ha estat lentament cuinada.
En primer lloc, el 2016 es va començar
a negociar amb la Generalitat la transferència del Port Olímpic. L’acord consisteix en la cessió de la gestió durant
30 anys, mentre que la Generalitat en
conservarà la titularitat i la capacitat de
sanció. La cessió s’espera que es faci efectiva a partir del 30 d’abril de 2020.
Paral·lelament, es va elaborar un
nou Pla Director consensuat amb els diferents actors amb incidència a la zona
(institucions, veïnat i agents comercials).
Aquest projecte fixa un nou model de port
on la temàtica marina serà protagonista, se substituiran els actuals locals per
espais de formació i pràctica de l’esport
nàutic, i la construcció d’un centre de divulgació de coneixement de la mar. Com
era d’esperar, els locals del Moll del Mestral desapareixeran (abril 2020). Els que
sí que continuaran seran els restaurants
del Moll del Gregal.
Pel que fa al calendari, la intenció és
que les obres no aturin l’activitat al port
durant un llarg període de temps, per la
qual cosa es faran per fases. El primer
torn serà per a la reforma del dic (2020),
desprès els locals, aparcaments i nous accessos (2021) i per últim els amarradors i
els equipaments nàutics (2022), i s’agafa
el 2023 com a data final.

S
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La falta de interés institucional ha hecho que el patrimonio
del transporte público de Barcelona se encuentre desperdigado
y desprotegido a la espera de un emplazamiento que durante
años ha bailado por media docena de distritos

El museo del transporte,
30 años en vía muerta
M. Eugenia Ibáñez
El 13 de octubre de 1988 entró en
el registro municipal una propuesta
para la creación en la Estació del
Nord de un museo del transporte
público, redactada para el concurso Faci d’alcalde convocado por el
Ayuntamiento. Tres meses más tarde se comunicó a los redactores del
proyecto que su petición había sido
premiada. El 12 de enero de 1989,
Pasqual Maragall entregó a la entidad firmante -Grup de Transports
Urbans de la Associació d’Amics del
Ferrocarril (AAFCB)- el importe del
galardón, 638.000 pesetas, con el
compromiso de definir y ampliar la
iniciativa. Cinco alcaldes y treinta
años después, la creación del museo sigue en vía muerta tras bailar
su emplazamiento por no menos de
media docena de distritos. Nunca
hubo dinero para el proyecto, tampoco mucho interés, y la iniciativa
se difumina ahora en una velada
idea enfocada en el 2024, fecha en
que se conmemorará el centenario
de la primera línea de metro de
Barcelona. A la espera de esa enési-
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La iniciativa se
difumina en la fecha
de 2024, cuando se
cumplirá el centenario
de la llegada del metro
ma propuesta, decenas de vehículos
siguen desperdigados por la ciudad,
almacenados con insuficiente protección y víctimas del vandalismo.
En el tiempo transcurrido desde que aquella entusiasta entidad
optara por Faci d'alcalde, nunca el
Ayuntamiento ni TMB han rechazado la idea de crear un museo del
transporte público que recogiera el
patrimonio histórico de vehículos
que de diferente manera han prestado servicio a la ciudad. El museo
debía evitar que acabaran convertidos en chatarra, olvidados o condenados al desguace el centenar largo
de tranvías, coches de bomberos,
de limpieza y vagones de metro
que aún se conservan. El proyecto
museístico, ni desechado ni concretado, se ha ido desmigando a
lo largo de los años en proyectos
confusos de la administración municipal, de TMB, de la Generalitat,
y en localizaciones temporales,
traslado de vehículos, decisiones
contradictorias, costosas e inútiles,
distribución de vehículos en naves
inaccesibles al público y no siem-

Imagen de los tres tranvías
presentados en sociedad
tras su restauración, hacia
el 2006. Nunca más se han
mostrado al público.
AMICS DEL FERROCARRIL

pre en las mejores condiciones de
protección. Ese almacenamiento es
justo lo opuesto al museo solicitado, abierto a la ciudad, escenario
digno para un patrimonio único,
irrepetible y atractivo.

De Montmeló a Pobla de Lillet
El andar y desandar de vehículos
comenzó el mismo día de la entrega del premio, cuando Pasqual
Maragall anunció que el museo no
iría a la Estació del Nord sino a
Montmeló, como parte de la Ciutat
de la Mobilitat vinculada al circuito de Fórmula 1, utópico proyecto
que, probablemente, ni siquiera
superó los muros del Saló de Cent
donde se cerró el concurso Faci
d’Alcalde. A modo de huida hacia
delante, el ayuntamiento encargó
a Amics del Ferrocarril el inventario de una amplia relación de material de transporte público que debía incluir vehículos de bomberos,
coches funerarios, taxis, obras públicas, tartanas y carruajes diversos. Un listado de lujo sin objetivo
definido. Mientras cuatro socios
de la entidad iniciaban ese trabajo surgieron informaciones que no
presagiaban nada bueno para el
contenido del peleado museo: los
tranvías conservados en Poblenou,
almacenados pero no protegidos,
debían retirarse porque las cocheras de Pere IV se derribaban para
construir pisos. ¿Qué hacer con los
tranvías? TMB propuso su traslado a
la Pobla de Lillet, a una especie de
almacén-museo que contaba con
ayudas de la Generalitat, naves
casi al aire libre que no ofrecían
protección para el material antiguo. Surgió también la oferta de
coleccionistas privados de Ejea de

los Caballeros, Zaragoza, apoyada
por Amics del Ferrocarril, con el
compromiso de devolver a Barcelona todo el material si se construía
el museo. Tras un año de pugna, el
7 de mayo de 1990, el lote de tranvías se completó con autobuses y
coches de bomberos que partieron
hacia el Bergadà, viaje inútil porque la localización resultó un fracaso y años después, en el 2007,
TMB se vio obligada a repatriar los
vehículos, alguno de ellos en peor
estado del que habían mostrado en
el viaje de ida. En junio de 1990
se presentó el inventario encargado por el ayuntamiento, un amplio
listado y fichas técnicas de material histórico en poder de la admi-

nistración pública, coleccionistas y
empresas privadas. En octubre, el
ayuntamiento felicitó a Amics del
Ferrocarril por el buen trabajo realizado. Y poco más.

De viaje por Europa
Durante los últimos años el ayuntamiento no ha abandonado la idea
de creación del museo, pero ha
sido incapaz de concretarla y ha
acumulado despropósitos y decisiones muchas veces absurdas. El Museo de Transporte ha sido un proyecto itinerante y fracasado que
ha recorrido prácticamente toda
Barcelona sin detenerse en ningún
rincón. El viaje que pudo comenzar en la Estació del Nord tuvo su

Trenes vandalizados en las cocheras de El Triangle, en la Sagrera

frustración olímpica en el edificio
del Dipòsit de les Aigües, en la calle Wellington, donde en otoño de
1990 los bomberos proyectaban
trasladar sus vehículos históricos,
pero 1992 quedaba ya muy próximo
y las prioridades eran otras. El penúltimo desatino de aquel año fue
el contrato a una empresa consultora de la redacción de lo que quería ser el Museo Catalán del Transporte, encargo que incluía diversos
viajes para captar ideas de cómo
las ciudades europeas exponían su
material ferroviario histórico. Un
proyecto ambicioso del que se ignora su presupuesto, aunque sí ha
quedado constancia de su fracaso.
El Born, Sants, Lutxana, Zona
Franca, Fabra i Coats, Bon Pastor,
Horta… antiguas y nuevas cocheras, edificios y naves industriales
sin uso han sido interminables propuestas para acoger un patrimonio
ahora desperdigado y olvidado.
Josep Lluís Gràcia, promotor hace
treinta años de la iniciativa Faci
d’Alcalde y miembro de Amics del
Ferrocarril, considera que ni Generalitat ni Ayuntamiento valoran
los viejos vagones y autobuses
como patrimonio propio, “como
material irrepetible, historia de
la movilidad pública de Barcelona, vehículos que participaron en
la guerra civil, tranvías que por
primera vez pudieron conducir
mujeres y que forman parte de la
evolución de nuestra sociedad”.
Todo eso, dice, está “olvidado,
desprotegido y mal conservado”.
pasa a la página 26 2
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Vandalismo en El Triangle, en vivo y en directo
rechaza que el material histórico
esté abandonado, “se restaura en
talleres especializados” pero acepta
que, “en ocasiones”, grafiteros acceden
a las instalaciones y destrozan lo
que encuentran: “entran por todas
partes, son muy rápidos y no podemos
actuar”. Sin vigilancia efectiva frente
al vandalismo, sin acceso al público,
sin control por parte de las entidades
interesadas en su conservación,
el material histórico del transporte
público de Barcelona duerme hoy en
una especie de catacumba, escondido,
a la espera de no se sabe qué.

2 viene de la página 25

Los grafiteros han accedido
a las cocheras de Sagrera
para destrozar vehículos
M. eugenia ibáñez

Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) ya no es la titular única de los
vagones de metro, autobuses y tranvías
antiguos que siempre han constituido su
patrimonio histórico. La propiedad de
ese material pasó en julio del 2010 a la
Fundació TMB, formada con patrones
públicos y privados: las tres empresas
de transporte englobadas en TMB
además de la ONCE y ECOM, grupos
vinculados al sector de la discapacidad.
Los estatutos de la nueva fundación
determinan que su objetivo es “la
conservación y protección de los bienes
del patrimonio histórico y cultural de la
empresa del que forman parte más de 60
vehículos (…) que pasan a ser propiedad
de la fundación”. A la vista de los
resultados no parece que ese organismo
haya cumplido con rigor
los compromisos asumidos.
La mayor parte de esos 60 vehículos,
ya propiedad de la Fundació TMB,
se encuentra en la actualidad en las
cocheras de El Triangle, en Sagrera, en
una planta soterrada. El recinto dispone
de cámaras que en más de una ocasión
han grabado el acceso de intrusos a
las instalaciones que han saqueado
vagones y autobuses sin que el servicio
de vigilancia lo impidiera. Alguna de
las unidades destrozadas habían sido
restauradas con anterioridad. El pasado
31 de enero Josep Lluís Gràcia, miembro
de Amics del Ferrocarril, se dirigió por
escrito al consejo asesor de la Fundació
TMB para denunciar “negligencia clara

Solo dos citas fijas anuales

Grafiteros en las cocheras de El Triangle captados por las cámaras de seguridad

en la custodia de material que debe ser
protegido”. Se refería a los destrozos que
los grafiteros habían causado a vehículos
almacenados en El Triangle, y citaba a
modo de ejemplo tres maltrechos coches
de 1929 que habían sufrido daños de toda
índole. Gràcia añadía que los servicios de
vigilancia no habían actuado ni requerido
la presencia de los Mossos y que, en
cualquier caso, estos no habían impedido
los actos delictivos. No han sido esos
los únicos vehículos dañados, perdidos
por negligencia y falta de la atención
debida. Vagones de metro abandonados
en l’Hospitalet acabaron en el desguace
y un vagón histórico depositado en Can
Buxeres fue depositado con grúa en vía
muerta donde acabó destrozado.
Entrada prohibida
El recinto de El Triangle donde se
almacena el patrimonio histórico de
TBM es inaccesible para el público
en general, no admite visitas de
particulares y ni siquiera miembros

arxiu

de Amics del Ferrocarril tienen
acceso al mismo. Carrer solicitó
autorización para visitar ese espacio,
petición denegada “por motivos de
seguridad laboral”. El portavoz TMB

l

Sin vigilancia efectiva, acceso
al público ni control de las
entidades conservacionistas,
el material histórico duerme
en una especie de catacumba
ha argumentado que los vehículos se
encuentran detrás de los talleres y ese
emplazamiento impide la presencia
de visitantes. Amics del Ferrocarril
también ha visto denegada en varias
ocasiones su solicitud para visitar ese
almacén y poder controlar el estado
de conservación de los vehículos. TMB

Solo algunos vehículos gozan del
privilegio de lucir su palmito en la vía
pública. El tren histórico sale una vez
al año, asegura el portavoz de TMB,
pero sin fecha fija, y el Rally de
autobuses clásicos, con exhibición previa
en el paseo de Maria Cristina, son las
dos citas habituales que permiten a los
barceloneses ver vehículos antiguos
en los que quizá viajaron alguna vez.
¿Y el museo? El citado portavoz añade
que en la actualidad no hay proyecto ni
propuestas concretas y tampoco “recursos
ni espacio adecuado”. Una vaga idea
que circula por TMB se centra entre los
actos que se preparan para conmemorar
el centenario de la inauguración de la
primera línea de metro, en diciembre de
1924, entre plaza de Catalunya y Lesseps.
La compañía piensa ahora en una
exposición junto a las cocheras de Horta
y la nave terminal de la línea 5 del metro,
un espacio soterrado aún por concretar
y adecuar. El proyecto, sin financiación
prevista, no deja de ser una enésima
idea más que se suma a las que han ido
surgiendo a lo largo de los últimos treinta
años. El Museo del Transporte,
de momento, ni está ni se le espera.

Festa amb punt Lila, espai segur
Anaïs Barnolas

tat hi va intervenir i van tenir lloc
2.536 accions de sensibilització,
22 assessoraments i 23 intervencions. Les dones que hi recorren
“vénen a demanar informació dels
serveis. Moltes d’elles t’expliquen
agressions que van patir i que no
les havien explicat mai”, exposa
Royes. Pel que fa a les denúncies, el que abunda més són “noies
que comenten que hi ha un grup
de nois que les estan fent sentir
incòmodes i que les han tocat.
Aleshores parlem amb el servei
de seguretat de l’espai i, com a

Les dones que surten de nit i assisteixen a concerts de festa major poden patir des de comentaris ofensius
i degradants, insults, persecucions,
tocaments no consentits, fins a intents o consumació de violacions.
En relació amb aquest últim cas més
extrem, el darrer estiu se’n van denunciar fins a cinc a la Festa Major
de Gràcia, segons la Taula de Treball
sobre el Protocol per l’Abordatge de
les Agressions Masclistes de la Festa Major de Gràcia, integrada en-

l

Les paradetes
antimasclistes fan
tasques de prevenció
i aturen i visibilitzen
les agressions sexuals
tre altres per l’entitat Centre Jove
d’Atenció a les Sexualitats (CJas). En
relació amb aquest increment de casos que s’han difós recentment, Helena Royes, fundadora de l’agència
Plataforma de Comunicació explica
que no hi ha cap indicador que afirmi que han augmentat les agressions
sexuals, però sí que les dones ara
s’atreveixen a denunciar-ho.
En el marc de Barcelona, manquen estadístiques dels abusos

l
sexuals que es produeixen a espais nocturns d’oci. Com a dada
orientativa, es compta amb la de
l’àmbit de Catalunya, de l’Observatori d’Igualtat de Gènere del
2016, que destaca que el 20,9% de
les dones de més de 16 anys han
sofert algun fet de violència sexual a espais d’oci i que, per tant,
són la localització on es cometen
més abusos, seguida dels espais i
el transport públics.
Per tal d’evitar actes de violència masclista, fa quatre anys que
moviments feministes i dones organitzades de manera voluntària
van començar a crear un protocol
específic i a instal·lar Punts Liles
amb l’objectiu d’assessorar, sen-

sibilitzar i intervenir. El primer va
ser el barri de Poble Sec el 2015.
A partir d’allà es va estendre a la
resta, i oferien formació a totes
les persones que formaven part
de les comissions de festa. Des del
2016 els ajuntaments van apostar
per incloure estands antimasclistes dins de l’engranatge del circuit de seguretat de les festes. És
més, actualment “no es volen fer
segons quin tipus de festes si no hi
ha aquests punts d’atenció a les
dones”, explica Royes.
Per fer-nos una idea de l’activitat d’aquestes carpes, ens
podem fixar, per exemple, en les
xifres de la CJas sobre la darrera
Festa Major de Gràcia, on l’enti-

Van néixer de manera
autogestionada
i ara ja són un servei
indispensable per a
qualsevol festa major
mínim, els aparten. A vegades, no
va a més i garanteixes que elles
continuïn la festa la mar de bé”,
explica. “Abans, quan hi havia alguna dona a qui li tocaven el cul,
callava o, si es veia forta, s’enganxava amb l’home o es canviava
de banda, però ara t’ho ve a dir”,
afegeix Royes.
Des dels seus inicis, aquest servei ha anat evolucionant segons les
necessitats de la ciutadania. Per

exemple, tal com explica Royes,
adaptant els horaris: “Va bé endarrerir-los al màxim perquè els moments més conflictius sempre són al
final, quan s’ha produït més consum
d’alcohol i la gent es dispersa”.
Quan s’intervé en una festa
també és important fer tasques de
prospecció de la zona: “Cal tenir
en compte elements com la localització, la simbologia, els cartells
i els missatges, el discurs que es fa
des de dalt de l’escenari per part
dels grups”, esmenta la tècnica
del CJas Maria González.
El perfil de les persones que treballen als punts violetes són educadores socials, amb sensibilitat i
coneixement de la violència de gènere. Però cada cop es busca que
en els equips hi hagi una psicòloga:
“És important que, en el cas d’una
violació, es pugui atendre la víctima
i acompanyar-la mentre l’ambulància és de camí”, exposa Royes.
L’assignatura
pendent
és
“com fer que els homes se sentin
interpel·lats pels punts liles. Continua faltant que s’adonin que els
estands hi són perquè hi ha unes
actituds que no s’haurien de tenir”, exposa Royes. D’altra banda,
també cal arribar a altres públics
com el familiar que “et permet
educar nens i nenes i arribar a les
generacions més grans, que també
és bo que coneguin aquest servei i
puguin recollir-ne la informació”,
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Una gran obra per entendre
la capital de les fàbriques
Fruit d’un treball de 30 anys i de consulta lliure,
l’exhaustiu estudi del model de casa fàbrica
a Ciutat Vella és un cant d’estimació vers la
ciutat i la seva gent i una obra imprescindible
per conèixer la Barcelona moderna
Teresa Navas Ferrer
Historiadora
L’obra de Jaume Artigues i Francesc Mas sobre les cases fàbrica és
un llibre imprescindible dins la història urbana de Barcelona. Amb un
total de 614 pàgines i de consulta
lliure des de la web de l’Ajuntament de Barcelona, els seus autors
ens ofereixen un treball començat
fa més de trenta anys, quan la presència de les fàbriques al Raval i
al barri de Sant Pere encara tenien
un fort protagonisme en el paisatge de la ciutat i eren els vestigis
físics més clars de la primera industrialització que va transformar
la Barcelona antiga en una capital
de fàbriques abans de la seva extensió pel territori del Pla a partir
del projecte d’Eixample Cerdà.
La constatació de la concentració i la densitat dels conjunts
fabrils en el teixit urbà així com
la d’una arquitectura amb caràcter propi, van portar Jaume Artigues ja a principi de la dècada de
1980 a fer les primeres fotografies d’unes fàbriques moltes de les
quals estaven condemnades a desaparèixer, totalment o parcialment, i, amb elles, un dels signes
d’identitat patrimonial relatiu al
món de la producció i del treball
més genuïnament barcelonins.
En paral·lel al treball fet sobre
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La concentració
dels conjunts fabrils
i la seva arquitectura
pròpia van encuriosir
Artigues ja als anys 80
el terreny, una recerca en arxius
municipals i notarials, la lectura
atenta de la bibliografia i de treballs de documentació històrica
urbana han anat complementant
l’elaboració d’un coneixement
exhaustiu i transversal que s’interroga sobre com va tenir lloc el
fenomen de la industrialització al
nostre país amb la ciutat de Barcelona com a capdavantera.

que es fa de la revolució industrial
posa en primer terme els vestigis
conservats i, d’aquesta manera,
l’arquitectura i també l’urbanisme
adquireixen tota la significació. És
per això que el contingut de l’obra
està dividit en les dues zones de la
ciutat que van allotjar la més gran
concentració de fàbriques, els
barris del Raval i el de Sant Pere,
i també en les dues cronologies
bàsiques: l’etapa de la manufactura d’indianes, de 1736 a 1807,
quan Barcelona s’adhereix al conjunt de ciutats europees que fan
un primer pas vers l’acumulació
de capital econòmic i humà per
constituir un canvi històric que les
allunyava de les formes de produir
i de viure de la societat tradicional; i l’etapa de la industrialització, de 1808 a 1856, moment on
els conflictes bèl·lics, les convulsions i els posicionaments polítics
van acompanyar el moment d’implantació dels conjunts fabrils de
nova generació, més moderns i de
grans dimensions moguts per la
força del vapor i la mecanització
de la producció.

Una estudi exhaustiu
i transversal
El model de casa
fàbrica als inicis de la
industrialització. Registre
de fàbriques de Ciutat
Vella de Barcelona.
1738-1807; 1808-1856

Un registre de 125 fàbriques
Al llarg de les primeres cent-vint
pàgines de l’obra l’explicació
d’aquestes dues etapes es porta
a terme amb el plantejament de
fer una síntesi de tots els elements que van entrar en joc per
convertir Barcelona en una ciutat
industrial. Especialment remarcable és la informació raonada dels
canvis urbanístics de la ciutat dins
de les muralles per reconèixer-ne
el dinamisme abans de l’arribada
de l’Eixample. Alhora, l’evolució
en la formació dels arquitectes
i mestres d’obres que van col·
laborar al sorgiment d’una arquitectura de fàbriques que fos utilitària i funcional.
Com que l’edifici és tractat com
un document històric i arqueològic,
el gruix de l’estudi, com bé diu el
seu subtítol, és un registre format

Jaume Artigues
i Francesc Mas
Per internet:
https://ajuntament.
barcelona.cat/
barcelonallibres/ca/
publicacions/el-model-decasa-fabrica-als-inicis-dela-industrialitzacio

per les fitxes que tracten cadascuna de les 125 fàbriques recollides,
desaparegudes o no. I aquí és on
apareixen les hipòtesis més substancials i on millor s’aplica aquesta visió transversal que fa servir la
proximitat que ofereixen les històries individuals per fer comprensible la gestació i el desenvolupa-

Del Raval a Sant Pere
Les contribucions del llibre són
moltes. En primer lloc, la seva
aproximació metodològica, basada en la rellevància atorgada a
l’espai urbà com a variable que
permet explicar tots els processos
de transformació que es generen a
la ciutat, des de les qüestions més
purament econòmiques, d’articulació empresarial, d’innovacions
tècniques i constructives a les que
es refereixen a l’organització del
treball, de la residència i als seus
tècnics i operaris. Com que l’espai és el que importa, la lectura

ahcb

Dibuix d’una casa fàbrica al carrer de Riereta del desembre de 1839

Gravat alegòric a Pere Serra, botiguer de tall

ahcb

ment de la indústria a Barcelona.
En les primeres cases fàbrica del
segle XVIII la transició de la menestralia al sistema de fàbrica explica
l’arrelament del model d’edifici a la combinació tradicional de
residència i espai de treball. Els
codis de l’arquitectura amb l’adveniment de la traça neoclàssica
estaran ben presents a partir de
1830 en el pas vers una arquitectura fabril la qual, en un procés de
reciclatge del llegat anterior, es
manifesta en les anomenades “unitats mínimes de producció” i en els
grans conjunts fabrils que adopten
des d’un primer moment el vapor
com a font d’energia i impulsen
un programa arquitectònic del tot
funcionalista. Els artífexs van ser
molts, però un lloc destacat en el
llibre mereixen els industrials, des
dels Gònima, Magarola, Bonaplata,
Muntadas, Sert, Ricart, Batlló, entre tants d’altres.
Encara queden alguns dels
edificis, naus -o “quadres”- i patis d’aquests conjunts ressenyats.
Elements que el llibre col·loca
en primer terme per incidir en
la complexitat present de Ciutat

Vella, amb la voluntat de ser una
eina per actuar-hi de manera crítica i reflexiva. Una mostra directa
del valor del llibre i de la determinació dels seus autors ha estat
l’aprovació el juny de 2017 per
part del Districte de la Modificació
del Pla Especial de Conservació
del Patrimoni que vol preservar
26 cases fàbrica encara existents
al Raval i iniciar l’estudi de les
conservades en la ciutat antiga. A
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La investigació ha
portat l’Ajuntament
a protegir 26 cases i
iniciar l’estudi de les
que queden dempeus
través de l’obra ens adonem que
gairebé totes les fàbriques avui
dempeus no disposen de cap sistema de protecció específic més
enllà de la classificació atorgada
pel Pla General (PGM) i això les fa
vulnerables als processos de substitució lligats a la forta pressió que
el negoci immobiliari exerceix sobre la ciutat antiga.

Model de ciutat respectuós
No és només un problema d’identitat urbana sinó que aquesta va
vinculada a un model de ciutat
que vol ser respectuós amb el seu
teixit construït i la seva realitat
social, alhora que una oportunitat per al reciclatge d’estructures
destinades a la ciutadania. Aquest
és un reconeixement subjacent
al llarg de tota l’obra. Però per
sobre de tot, el llibre de Jaume
Artigues i Francesc Mas és un cant
d’estimació vers la ciutat, la seva
gent i els esforços de tantes generacions que han contribuït als
seus valors de capitalitat.
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BCN fa un pas (sobre el paper)
per salvar la música en viu
La incorporació dels
“Espais de Cultura
Viva” a l’ordenança
d’activitats i locals de
pública concurrència
intenta protegir
l’ecosistema de les
sales de petit format
Jordi Martí Fabra
Sobre el paper, el 3 de maig passat
va ser una data important per a la
cultura a la ciutat de Barcelona.
Aquell dia el Plenari del Consell
Municipal va aprovar la modificació de l’ordenança municipal de
les activitats i dels establiments
de pública concurrència per incorporar els ‘Espais de Cultura Viva’.
Amb aquesta denominació es pretenia posar fi a l’eterna desprotecció d’aquells petits locals barcelonins que miren de tirar endavant
una programació cultural (principalment, musical). Locals que, històricament, s’han trobat amb més
traves que no pas avantatges per
part de l’administració, i que, per
a més inri, han tingut les de perdre
davant de les denúncies per soroll,
en ser vistos més com una possible
font d’aldarulls que no pas com un
servei cultural.
La precarietat, la situació
d’alegalitat i les dificultats amb
què han hagut de bregar els petits
locals que volen oferir concerts
han sigut constants, però han aparegut als mitjans de comunicació
només puntualment, i en relació
a casos concrets. Per exemple,
quan el minúscul bar Pastís va perillar repetidament per denúncies
de veïns o extincions de lloguers
de renda antiga, o quan la sala
Heliogàbal de Gràcia, després de
guanyar el Premi Ciutat de Barcelona el 2012, va haver d’aturar la
seva programació i tancar temporalment el 2016, arran d’una denúncia per excés d’aforament, i
la consegüent multa de la Guàrdia
Urbana a la qual va haver de fer
front. Aquell mateix any, l’Ajuntament va introduir una primera
circular sobre la qüestió que va
deixar respirar -una mica- la música en viu als petits locals. Abans,
i des de la implacable Ordenança
del Civisme del 2005, l’Ajuntament podia tancar un bar o una
discoteca en 48 hores a partir de
la denúncia d’un veí.

Protegir la cultura popular
Ara, segons la nova tipologia regulada pel consistori, els Espais de
Cultura Viva són “establiments de
petit format on es duu a terme una
programació estable vinculada a
la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació
vinculada a l’art contemporani i la
cultura popular, que tenen una funció d’articulació social al territori,
entenent la diversitat (de gènere,
d’origen, generacional, i altres similars) com un element fonamental”. Poden acollir-se a aquesta categoria restaurants, bars, cinemes,
teatres, galeries d’art, llibreries...
i, cosa infreqüent i pionera en
l’àmbit de les normatives, introdu-

antonio cansino

Concert al bar Arena del carrer Carassa de Ciutat Vella
eix aspectes com els de la participació ciutadana i funció d’articulació i cohesió social.
En l’apartat dels requisits més
concrets, aquells locals que vulguin acollir-se a la nova categoria podran arribar a un aforament
màxim de 150 persones, ampliant
durant les activitats culturals el
que permeti la seva llicència. Les
activitats s’hauran de celebrar entre el migdia i les onze de la nit,
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Els petits locals
musicals sovint són més
vistos com una possible
font d’aldarulls que
com un servei cultural
i s’haurà d’acreditar una programació concreta d’un mínim de 40
activitats per any natural, a més
d’acreditar la col·laboració amb
dues entitats associatives del municipi de Barcelona. En definitiva,
és un text que fila prim, però que
aixopluga els locals i introdueix
conceptes interessants, tot i que
difícils de delimitar. També distingeix tres tipus d’Espais de Cultura
Viva (amb música amplificada, semiamplificada i o no amplificada),
cadascú amb les seves condicions
d’aïllament acústic.
Poc abans d’aquesta nova normativa, l’any 2018, l’Ajuntament
va publicar un Estudi dels espais
de música en viu, elaborat per la
periodista Olga Àbalos. Aquest document, consultable online, s’ha
fet en base al treball de camp i vol
descriure l’ecosistema de les sales
de música en viu a la ciutat. No se
centra només en els espais de petit aforament, i toca també temes

com ara les condicions laborals dels
músics, les condicions tècniques
dels locals, etc. Hi ofereix algunes
dades demolidores. Per exemple,
en relació a l’ajut a la música en
viu a Catalunya: “Només un 2% de
l’activitat de les sales és subvencionada, en contra del 42% de mitjana subvencionada a escala europea. El cas paradigmàtic és França,
on l’activitat de les sales de titularitat privada és finançada amb
diners públics en un 60%, ja que se
les considera part de l’engranatge
educatiu francès”. O el fet que, a
Barcelona, el 67% de les sales siguin
d’aforament petit: “Això aporta el
panorama ideal perquè una escena
musical pugui créixer, desenvolupar-se i ser creativa”, es considera a l’estudi. Algunes de les recomanacions que culminaven aquest
treball, com la revisió dels criteris
d’aforament dels locals o la introducció de valors culturals en els
processos d’inspecció, sembla que
s’han tingut en compte a l’hora
d’introduir els canvis en la normativa i la nova denominació.

sales de petit aforament, històricament reconegudes pel seu valor
cultural però sotmeses a una enorme fragilitat jurídica, són també
un altre gran exemple de la precarietat del sector. Cal treballar
dons de manera global una sèrie
de mesures sectorials i públiques
que ajudin a promoure i protegir
aquests espais”, i valoraven la iniciativa com un pas fonamental per
posar en marxa les accions necessàries per protegir aquests espais.
Per descomptat, la nova normativa no és la panacea ni la solució
definitiva perquè la cultura de proximitat pugui créixer a l’ombra dels
grans festivals. Però sí que hi ha
cert consens en què és un pas que
va endavant i no endarrere. Des
de l’Associació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Catalunya, Guillem Arnedo creu que “és un pas
pioner a l’Estat Espanyol que haurien de seguir la resta de municipis.
Finalment, és un pas per protegir
amb lleis adequades aquests llocs

Un sector en precari
En general, la nova regulació va ser
celebrada per tothom. Per l’Ajuntament, òbviament. Però també
per un sector que ho va valorar com
el final d’un període d’irregularitat
i alegalitat. Es va publicar un Manifest del sector musical per l’aprovació de la nova categoria “Espais
de Cultura Viva” a l’Ajuntament
de Barcelona, impulsat i signat per
l’Associació de Sales de Concerts
de Catalunya, l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de
Catalunya, l’Associació de Músics
Professionals Musicat, l’Acadèmia
Catalana de la Música, Fecalon i
Plataforma Música Viva Barcelona.
Entre altres coses, s’hi deia: “Les

El treball d’Olga Àbalos que va
servir de base a la normativa

que tenen un valor cultural i social, més enllà del pur negoci, i ens
acosta a Europa, on la cultura està
més protegida i valorada”.
Ara bé, hi ha veus més escèptiques. Per exemple, la del Juan, un
dels responsables del bar Arena,
al Born, on cada divendres munten una sessió de micròfon obert:
“M’he interessat un parell de cops
per això dels Espais de Cultura
Viva a l’Ajuntament, però no ho
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França considera les
sales de concert com
a part de l’engranatge
educatiu i financia
un 60% de l’activitat
hem acabat d’aclarir. La veritat és
que sento que continuem estant
en el llimbs. És molt complicat
muntar concerts i atreure públic,
assumir les despeses d’insonoritzar el local sense cap ajut... En fi,
suposo que per canviar les coses
de veritat fa falta temps”.
Si la nova ordenança suposa
una empenta a la música de distància curta a la ciutat o es queda en una declaració d’intencions
sobre el paper, el temps ho dirà.
De moment, mentre van proliferant les franquícies multinacionals
i els grans festivals, un dels locals històrics de la música en viu
a Barcelona, la Paloma, tornarà a
obrir les portes després d’haver de
tancar-les el 2007. I ben a prop, al
carrer Nou de la Rambla, ha obert
la Belter, local d’ambientació rumbera i actuacions regulars inspirada
en un dels segells discogràfics que,
als anys seixanta, van fer de Barcelona la capital musical de l’Estat.
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Una experiència insòlita
de periodisme popular

vien exhaurit completament. En
ocasions calia fer edicions especials, de poques pàgines, per informar de fets puntuals.
El 1979, a les primeres eleccions locals, l’esquerra va arrasar
a Santa Coloma. El capellà Lluís
Hernàndez, del PSUC, va ser l’alcalde. Sayrach i molts altres col·
laboradors i membres de la revista
van sortir elegits regidors o van
ocupar càrrecs i responsabilitats
polítiques. Els pocs periodistes que
no van optar per fer política es van
haver de replantejar el futur. Ara
que tants amics gramers estaven
col·locats a l’Ajuntament tindrien més possibilitats d’aconseguir
ajuts, anuncis, informació veraç... I consolidar la revista -com
va passar amb altres capçaleres
locals d’arreu de Catalunya- per
ser gestionada com una empresa
“normal”. Per facilitar-ho, el 1980
les parròquies van cedir la propietat a una societat constituïda per
membres de l’equip que la feia.
Els periodistes van somniar que
una ciutat amb 140.000 habitants
tenia suficient massa crítica -de
lectors i d’anunciants- i de suport
institucional con per mantenir la
revista. Es van equivocar.

Eugeni Madueño
periodista
Grama va néixer el gener de 1969,
aquest any ha fet 50. La idea de
crear una revista que cohesionés
una ciutat en formació, suburbial
i de barris dispersos, va ser del capellà Jaume-P. Sayrach. Es va recolzar en alguns joves del barri del
Centre i en nouvinguts del barri del
Fondo, on havia posat en funcionament dos anys abans la seva parròquia. La empresa editora eren
les parròquies de Santa Coloma,
una argúcia legal per sortejar la
llei i aixoplugar-se sota els privilegis del Concordat. Es va dir Grama
per Gramanet, i també pel nom
de l’herba humil que creix i s’estén per tot. L’escultor Josep Maria
Subirachs va dissenyar el logotip.
La revista es feia d’una manera
artesanal. Sayrach creà una redacció formada per un grupet d’intel·
lectuals locals i uns quants ‘periodistes’ dels barris als que primer
els ensenyava a escriure: subjecte, verb, predicat. S’imprimia
a Sant Andreu, a una impremta
d’una linotípia i escasses famílies
tipogràfiques. Es maquetava amb
galerades. Alguns titulars i guar-
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‘Grama’ va néixer fa
50 anys amb la idea de
cohesionar una ciutat
en formació, suburbial
i de barris diversos
niments es feien amb linòleum.
La publicitat hi era present des
dels primers números. Es venia a
quioscos, hi havia subscriptors, es
buscaven anuncis, i a final d’any
es feia loteria per intentar eixugar
l’inevitable dèficit. Mentre va durar (14 anys, des de gener de 1969
fins al gener de 1983), Grama va
exercir d’escola de periodisme i

Una publicació de tothom

L’arquitecte Xavier Valls en la presentació del número especial de Grama sobre el Pla Popular
fotoperiodisme, però també de dibuix, maquetació, disseny, composició de texts, administració, màrqueting publicitari, comptabilitat i
distribució. Tots els pals.
Sobre els continguts, la revista
va ser sempre fidel al que passava
al carrer, als barris, a la societat.
Des dels primers números el català va estar present als textos, i els
temes s’alternaven segons la situació política i social del moment.
Els temes religiosos i de fe, més
presents a la primera etapa, sobretot per justificar l’aixoplug de
l’església, van anar desapareixent.
Les notícies, sempre arrelades als
barris, es compaginàvem amb temes genèrics escrits amb intenció
formatiu-divulgativa: l’especulació immobiliària, l’avortament, la
delinqüència juvenil i la de guant
blanc, el divorci, l’ensenyament en
català, la reforma política, les lluites obreres, la corrupció... Grama

arxiu
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va néixer amb una inqüestionable
voluntat crítica, amb una redacció
formada per gent jove, compromesa en associacions locals no oficialistes i en organismes d’esplai o
d’acció social de l’església, o fins
i tot amb partits polítics clandestins -ha escrit recentment Jaume
Fabre a Serra d’Or-. La reacció de
l’Ajuntament de Santa Coloma per
neutralitzar la nova revista va ser
treure’n immediatament una de
seva al carrer: Gramanet.
El paraigües parroquial no va
evitar la llei de premsa, les multes, sancions governatives i que-

relles judicials. “Multes, canvis
forçats de director, tensions entre
redactors vinculats a diferents opcions polítiques… més o menys el
mateix que patien altres revistes
combatives dels últims anys del
franquisme”, diu Fabre.
Amb els anys, l’equip i la revista es van consolidar. Deu anys
després d’iniciar la publicació
mensual van passar a setmanal.
S’acostaven les primeres eleccions
municipals democràtiques i la revista volia donar resposta als nous
reptes. Els tiratges rondaven els
tres mil exemplars. Alguns s’ha-

Jaume-P. Sayrach: l’home que camina
Jaume-P. Sayrach va fer 90 anys el 31
d’octubre. Un grup d’amics i amigues
van organitzat un acte de reconeixement
i homenatge que va tenir lloc el 9 de
novembre a la Biblioteca del Fondo, el seu
barri. També s’ha creat la pàgina web, www.
enelfondo.cat, en la qual es pot consultar
tant la trajectòria biogràfica de Sayrach com
la història del barri del Fondo, les persones
més rellevants que hi han viscut, les
entitats, etc. Finalment s’ha reeditat el seu
llibre En el Fondo, en el qual es descriu com
era el barri a mitjans-finals dels seixanta,
i com va portar a terme l’encàrrec del bisbe
Modrego de fundar una parròquia.
Sayrach va néixer a la Diagonal de
Barcelona, a la casa projectada pel seu pare,
l’arquitecte Manuel Sayrach, en la part mar
de la cruïlla amb Enric Granados. Un edifici
del modernisme tardà que compila tots els
valors culturals, catalanistes i republicans
d’una família burgesa més marcada per la
cultura que pels diners. En el documental
L’home que camina, que s’estrenà durant
la festa d’homenatge, Sayrach diu que el va
marcar molt “el fet de tenir jo tantes coses, i
veure que hi ha tanta gent que no en té res”.

Jaume-P. Sayrachs

La primera subvenció que van demanar a l’Ajuntament va ser rebutjada pel PSC, que titllà la revista de pro-comunista. També va
votar en contra CDC, pels mateixos
motius. La votació va quedar empatada. Calia el vot de qualitat de
l’alcalde. Òbviament votaria a favor. Però abans que ho fes, va de-

josep pérez

La seva opció pels pobres l’ha desenvolupat a
Santa Coloma, on es va empadronar el 1965
i on continua visquen 54 anys després, en un
piset i en un barri que són l’antítesi del pis i
del barri on ell va néixer.
Capellà, periodista, escriptor i pensador,
Jaume-P. Sayrach ha excel·lit en cada una
d’aquestes facetes. Com a capellà, es va
alinear amb les corrents progressistes de
l’església posterior al concili Vaticà II, va fer
de la parròquia del barri un focus d’activitats
formatives per a joves, especialment de la
JOC, va renunciar a cobrar pels serveis
religiosos i va treballar com a retolista a una

empresa de Badalona i va cedir els locals
parroquials a tots els grups antifranquistes
clandestins que els van necessitar. Amb
altres capellans joves del mateix tarannà va
liderar una reforma de l’església local que
va ser molt criticada per la seva radicalitat:
a les parelles no creients les aconsellaven
que es cassessin pel civil, i només
administraven sagraments si efectivament
els creients ho eren. A les primeres eleccions
municipals democràtiques es va presentar
com a independent a les llistes del PSUC,
encapçalades pel seu amic i també capellà
Lluís Hernández, rector de la parròquia de
Sant Ernest [pel Che], l’edifici de la qual
era el petit pis on ell residia.
Com a periodista Sayrach s’ha significat
per haver impulsat o fundat revistes als
llocs on l’han destinat. A Vilafranca, on va
fer per primer cop de vicari, va impulsar
Acció. Al Poblenou, on va anar després, 4
Cantons. I a Santa Coloma, Grama (19691983) i Fòrum-Grama (1996-2006). Des
de l’aparició d’internet manté diferents
blocs on opina quasi bé de manera diària.
L’actual és: www.capvespre.cat. Com a
escriptor ha publicat una desena de llibres.

Els periodistes van
somniar que una ciutat
com Santa Coloma
tindria massa crítica
per mantenir la revista
manar la paraula el director de la
revista. Va rebutjar una subvenció
que només comptés amb els vots
del PSUC, perquè marcaria injustament la trajectòria de la revista,
que es reclamava de tots.
L’equip professional va intentar el suport de la societat civil.
Va obrir la societat mercantil per
incorporar persones disposades a
invertir en el projecte. Aleshores
van descobrir que Santa Coloma
-al contrari de la veïna Badalona,
per exemple- no tenia una burgesia
capaç d’arriscar en una aventura
cultural i periodística com aquella.
Mentre els amics de l’Ajuntament feien la seva pròpia publicació, L’Ajuntament informa, plena
de propaganda, i la repartien gratuïtament a tots els forns i bars de
la ciutat, els de Grama maniobraven a la desesperada per buscar
una sortida professional. L’octubre
de 1982 la revista va passar a una
periodicitat diària. Es repartia conjuntament amb El Periódico. Del
primer número se’n van fer 11.000
exemplars. Va durar tres mesos. La
vigília de Reis de 1983, l’assemblea
de treballadors va prendre la decisió de tancar. A la portada, amb
lletres blanques sobre un fons negre, un gran ADÉU en majúscules i
els dos primers versos de la cançó
de Raimon dedicada a Víctor Jara:
“No es difícil morir en aquesta
vida, que viure és més difícil”.
Grama, una experiència insòlita de periodisme popular, va
ser un tren unitari que sortia de
l’estació Suburbi per anar a Revolució; però va descarrilar en
arribar a Democràcia.
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
CIUTAT VELLA
Amics de la Rambla

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

Barceloneta

CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n
Ateneu Enciclopèdic
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

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

Parc de l’Escorxador

Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
Casal de barri Pou de la
Figuera
Sant Pere Més Baix, 70
Casal de joves Palau Alòs
Sant Pere més Baix, 55

Sagrada Família

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

L’Òstia

Cermeño, 7, baixos

Raval de Ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere

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

La Satalia

Cariteo, 26
93 329 36 72

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

Park Güell-la SalutSanllehy

València, 415, local 1
93 459 31 64
Casal de Barri Espai 210
Carrer de Padilla, 210

Poble Sec

Sant Antoni

Avinguda Mistral, 30, bxs.
93 423 93 54
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
Espai Veïnal Calàbria 66
Calàbria, 66

SANTS-MONTJUÏC
Alerta Poble Sec

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03
Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí

Segura, s/n
93 432 36 42

Sant Cristòfol-Viv. SEAT

SARRIÀ-SANT GERVASI
Can Caralleu
Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret

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
Centre Cívic VallvidreraVázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

Putxet

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

Sant Gervasi Sud

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

Coure, 8, baixos
93 432 34 71

Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de Zona Franca, 116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

Sarrià

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Plataforma Can Baró

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05

La Clota

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

Montbau

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

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

Taxonera

Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22
Aula Ambiental Bosc
Turull
Passeig Turull,2

Canet, 4
93 204 90 58

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Casal Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2

Vallcarca

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó

Tres Torres

Triangle de Sants

Hotel d’Entitats
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
La Violeta
Maspons, 6
La Miranda
Av. Coll del Portell, 74
Espai Jove Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
Consell de la Joventut
Gran de Gràcia, 190

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

NOU BARRIS
Can Peguera

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

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Ciutat Meridiana

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14

Can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

CC Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6
CC Can Clariana
Felip II, 222

Trinitat Nova

Pedrosa, 21
93 353 88 44
Casal de Barri de Trinitat
Nova- SomLaPera
Garbí, 3

Turó de la Peira

Passeig de la Peira, 37,
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
C. Popular 3 Voltes Rebel
Passeig d’Urrútia, 125

Verdum

Robert Robert, 2
93 276 02 30
Casal de Barri de Verdum
Luz Casanova, 4

SANT ANDREU
Bon Pastor

jordi lapedra

Berenguer de Palou, 64
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11
Casal de Barri Torre
de la Sagrera
Berenguer de Palou, 64-66

Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

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

Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

Camp Nou

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

Carrer del Salvador, 24
93 442 46 68

Badal, Brasil i Bordeta

Taula del Raval

Veïns en defensa
de la Barcelona Vella

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

Xarxa Veïnal del Raval

Vistalegre 15, baixos
ravalveinal@gmail.com
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20
Bar Makinavaja
Carretes, 51

L’EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample

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

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

Barri de la França

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)
CGT
Pare Laínez, 18-24
La Lleialtat Santsenca
Olzinelles, 31

Esquerra de l’Eixample

Font de la Guatlla-Magòria

Fort Pienc

Hostafrancs

Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46

Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06
Callao, 9, baixos
93 421 79 19

Coll-Vallcarca

Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17
Casal Cardener
Cardener, 45
Taller d’Història
de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 79
Aula amb. Bosc Turull
Passeig de Turull, 2

Herois del Bruc, 9
Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4
Travessera de les Corts,
94, baixos
93 490 96 54

Les Corts

Trav. de les Corts, 346,
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33
AFA les Corts
c/ del Doctor Ibáñez, 38

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

Racó de les Corts

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

Sant Ramon Nonat

Vila de Gràcia

Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla,104
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda

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

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Carmel

Guineueta

Font del Gos

Porta

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

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23
La Masia de la Guineueta
Plaça de ca N’Enseya, 4

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Font d’en Fargues

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com
Casal Font d’en Fargues
Pedrell, 67

Prosperitat

Horta

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

Joan Maragall del
Guinardó

SANT MARTÍ
Bogatell

Torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

La Pau

Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Maresme

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera Centre

Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Casal Ca l’Isidret
Paraguai, 2
Llull, 1-3
93 221 04 87
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou,
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203
Casal de Joves del
Poblenou
Emília Coranty, 5
Taula Eix Pere IV
Marroc, 59
Ateneu La Flor de Maig
Doctor Trueta, 195

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

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

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

Vila Olímpica

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93
Casal de Barri
Vila Olímpica
Taulat, 3-5

Virgili, 18
93 346 72 03
Casal de Barri Can
Portabella
Virgili, 18

Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular 9Barris
Port Lligat, s/n
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Gran Via-Perú-Espronceda

Sant Andreu Sud

Trinitat Vella

Torre Baró

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

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
Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

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

Roquetes

Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

Poblenou

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

LES CORTS
Barri de la Mercè

Front Marítim de Bcn

Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri CongrésIndians
c/ de la Manigua, 25
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

Congrés Indians

Navas

Llibreria la Carbonera
Carrer de Blai, 40

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Parc

Meridiano Cero

Taller de Músics
Requesens, 5
El Lokal
Carrer de la Cera, 1

Diagonal Mar

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

La Sagrera

És tira

Foment Martinenc
Provença, 595
CC La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts, 837

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

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

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de gener

Homenatge de la ciutat al seu activisme
redacció carrer
Ens sembla important que Barcelona reconegui persones i entitats
que treballen per fer una mica
millor la ciutat, per disminuir les
seves desigualtats o fer realitat la
convivència entre diferents. Les
Medalles d’Honor de Barcelona
són reconeixements públics que
s’atorguen a proposta del ple de
l’Ajuntament i a iniciativa dels deu
districtes. Entre les 25 medalles
concedides enguany (5 a proposta
del ple i 20 dels districtes) volem

subratllar l’alegria que ens produeix que s’hagi reconegut el treball
de diversos col·lectius i entitats de
barri. Ens referim en primer lloc a
l’Associació de Veïnes i Veïns de la
Prosperitat i la de Congrés-Indians,
ambdues amb una llarga trajectòria de treball i lluita veïnal. Com
també s’ha reconegut la tasca de
la Comissió de Festes del Carmel,
el grup de dones de la Teixonera,
l’Associació de Gent Gran de Torre
Baró, els castellers del Poble Sec o
el Centre Moral de Gràcia, que enguany compleix el 150 aniversari.

Joan Balañach

Cadascuna d’elles, en els seus respectius àmbits, han treballat per
la igualtat, per unes condicions de
vida dignes, han impulsat valors cívics i solidaris, han donat el protagonisme que li correspon al veïnat i
han potenciat la participació ciutadana. En una frase, “han fet barri”.
També s’ha reconegut l’aportació d’algunes persones a nivell individual, com la que representa la
medalla concedida a títol pòstum
al nostre company Joan Balañach,
activista veïnal de Sagrada Família
que va assumir un llistat intermi-

nable de treballs i responsabilitats
a la junta de la Favb. O el reconeixement a la Montse Milà i la seva
llarga trajectòria a l’Associació
de Veïns i Veïnes del Poblenou i a
l’entitat Apropem-nos. O també
la concedida a Carme Trilla per la
seva incansable lluita en defensa
del dret a l’habitatge, que també ha sigut una incondicional col·
laboradora de la revista Carrer.
A tots ells, la nostra felicitació i
reconeixement. El pròxim 26 de
novembre hi anirem per acompanyar-los i fer pinya. L’enhorabona!
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La Favb
informa

El cor robat

Davant el desplegament
del 5G a Barcelona
Favb i Ecologistes
en Acció
La nostra ciutat pretén ser capdavantera en el desplegament de la
tecnologia 5G, que es planteja de
forma totalment acrítica i sense tenir en compte els possibles impactes
negatius per a la salut derivats de la
contaminació electromagnètica.
Una contaminació que ha donat lloc a moltes recomanacions
per part de la UE alertant sobre la
necessària prudència i que ha estat
recollida per la Generalitat amb la
creació de la Comissió per a l’estudi
dels efectes de la qualitat de l’aire i
les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi
ambient de Catalunya. Diferents organismes científics que assessoren
el Parlament Europeu han informat
de la manca d’estudis suficients
sobre els impactes d’aquestes tecnologies i sobre els potencials riscos
per a la salut. I en diverses ciutats
europees se n’ha posposat la implantació fins disposar de dades suficients sobre la seva seguretat.
No entenem que el desplegament del 5G s’estigui fent sense
considerar aquests advertiments i
no s’apliqui el principi de precaució abans de llançar-se a promoure
una tecnologia que pot tenir efectes nocius sobre la població. Quan
avui estem experimentant els efectes negatius sobre el clima que han
generat les tecnologies d’us massiu
d’energies fòssils, sembla obvi que
cal ser més curosos en la introduc-

ció massiva del 5G sense haver-ne
avaluat els riscos, com tampoc no
es va fer amb la implementació de
les tecnologies 2G, 3G i 4G.
Cal saber que el Defensor del
Poble, en resposta a una queixa sobre el 5G presentada per l’AVAATE
(Associació Vallisoletana d’Afectats per Antenes de Telecomunicacions), ha argumentat àmpliament
i recorda al Govern d’Espanya la
necessitat de “sotmetre els plans i

l

El desplegament
es planteja de forma
acrítica, sense tenir
en compte els possibles
impactes per a la salut
projectes en matèria de telecomunicacions a avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental”.
Aquestes avaluacions no han estat
fetes ni a Catalunya ni a l’Estat.
També cal saber que Ecologistes en Acció ha presentat davant de la Secretaria d’Estat per
a l’Avançament Digital un recurs
extraordinari de revisió contra el
Pla Nacional 5G i una petició a la
ministra Nadia Calviño de revisió
d’ofici del mateix pla. Iniciatives
que des de la Favb recolzem i a les
quals donem publicitat en els nostres mitjans. Per tot això, demanen a l’Ajuntament de Barcelona i
al Govern de la Generalitat:

l L’obertura d’un debat ciutadà ben informat, tècnic i amb base
científica, on contrastar les diverses opinions sobre els efectes potencials del 5G, previ a la decisió
sobre el seu desplegament.
l Una informació exhaustiva i el
registre històric de modificacions
i dades d’emissió de les antenes
de telefonia a Catalunya i un pla
d’inspecció sobre les de Barcelona,
tal com es va comprometre l’Ajuntament en l’anterior mandat.
l L’elaboració
d’un
mapa
d’emissions a la ciutat que contempli tant les instal·lacions de
telecomunicacions com les de
transformació elèctrica, tal i com
proposa l’ASPB en el seu informe
del 2019 Efectes en la salut dels
camps electromagnètics.
l Aprovació d’una normativa que
obligui els operadors a instal·
lar routers amb configuració estàndard que permeti la desconnexió
del wifi a voluntat de l’usuari, sense perdre la connexió telefònica.
l Augmentar el nombre d’estacions fixes i automàtiques de mesura
d’emissions que donen informació
contínua i que estiguin adaptades a
les noves freqüències i tecnologies.
l Creació de zones blanques lliures d’emissions electromagnètiques en espais públics i transports.
l Informar als ciutadans de quan
es preveu un increment temporal
de les emissions, igual que es fa en
altres casos, com per exemple en
tractaments fitosanitaris o episodis
de contaminació.

Revistes
de barri

l

CATHERINA AZÓN

Mohktar Ayouni
President de l’Associació
de Veïns i Veïnes d’Horta

puyal

“Si el Consorci
no respon, haurem
d’apujar el nivell
de reivindicació
per aconseguir un
institut per a Horta”

Enginyer superior d’informàtica, Mohktar Ayouni té 59 anys i fa de
professor a l’institut de secundària Pedralbes. Va arribar a Horta el
1993 i ja no s’ha mogut d’allà: “És un barri molt agradable”. No va
trigar a apropar-se al moviment veïnal, primer com a soci i des de
fa tres anys assumint la presidència de l’entitat veïnal.
Com va néixer la teva relació amb l’associació de veïns?
Vaig començar a col·laborar en temes relacionats amb l’ocupació de l’espai públic, tant al barri com a la ciutat, i en un moment
donat em van proposar ser president i vaig acceptar. El següent
pas va ser posar al dia els temes relacionats amb l’administració:
certificats digitals, Hisenda, Seguretat Social, etc. Després ens
vam plantejar que per tal d’arribar millor al veïnat, havíem de
tenir més presència a les xarxes socials: tenim pàgina web, un
blog i un compte de Facebook. A més, estem recopilant dades dels
250 socis per modernitzar i agilitzar la relació amb l’associació.
Com és la junta?
Som unes 15 persones, amb més presència de dones que d’homes, i funcionem amb vuit vocalies.
Quines prioritats teniu per al barri?
En primer lloc, necessitem un institut, no en tenim cap. El més
proper és el Josep Pla del Turó de la Peira, a Nou Barris. Fins fa
un any va haver receptivitat per part del Consorci, però quan ha
arribat el moment de la veritat, ens diuen que “ja s’estudiarà”.
A què respon aquest canvi?
Ara diuen que la població escolar no és suficient. Nosaltres no
ho compartim en absolut, i ens veurem obligats a apujar el nivell
de reivindicació. Ja veurem com va la reunió que tenim amb la
regidora Maria Rosa Alarcón el proper 20 de novembre.
Més temes pendents?
Al CAP d’Horta falten especialistes, i la major part del veïnat
depèn del de Pare Claret de Gràcia per fer proves diagnòstiques:
l’autobús 45, que té una parada al centre de salut, ha canviat de
ruta i resulta un problema, sobretot per a la gent gran. Reivindiquem que es recuperi l’anterior trajecte.
Participeu en la reivindicació veïnal que planteja el
cobriment de la ronda de Dalt?
A la zona d’Horta més propera a la ronda no hi ha habitatges,
però donem suport a la reivindicació dels barris veïns.
Com és la vida associativa d’Horta?
Molt viva! La Coordinadora d’Entitats d’Horta té una notable
participació, inclosa la de l’associació de veïns. A part de tractar
temes generals del barri, organitza la Festa Major. Juntament
amb el Consell de la Joventut d’Horta, l’Ajuntament li ha cedit de
manera provisional l’ús de la masia Can Crehuet, un edifici històric que es va aconseguir salvar per la lluita veïnal. Una història
semblant a la del Bloc 17, on s’aplegaven els moviments juvenils
del barri i que finalment va ser adquirit per l’Ajuntament.

El Poblenou

Tota la Sagrera

Sagrada Família

El número 108, amb portada de la
manifestació del 27 de setembre
per denunciar l’emergència climàtica, dedica l’editorial a la preocupació per la seguretat ciutadana,
fent una crida a tractar el tema
amb responsabilitat i sense demagògies. A l’interior trobareu articles
on es reclama una taula d’habitatge oberta al districte, s’informa de
les obres del carrer Tànger o, en la
secció “Memòria i patrimoni”, es
recorda que l’any 2008 la Generalitat va declarar Can Ricart Bé
Cultural d’Interès Nacional mentre
que el recinte fabril encara espera
un projecte sòlid de futur.

El número 180 de la revista veïnal
fa un homenatge al Club Patí
Congrés en el seu 60è aniversari.
A l’editorial reconeix el treball
realitzat pel club i l’orgull que
hagi portat el nom del barri allà
on ha competit. El Centre de Documentació de la Sagrera analitza
les característiques d’una població
que, a dada de 2018, consta de
29.204 habitants, amb un lleuger
creixement respecte d’anys anteriors. També es presenta el Sindicat d’Habitatge de la Sagrera, que
convida tot el veïnat a participar
a les reunions que se celebren tots
els dijous a la Torre de la Sagrera.

El número 141 del butlletí dedica
vuit de les seves vint pàgines al
nou Ateneu el Poblet. És natural:
una llarga reivindicació veïnal
que aquest cop s’ha fet realitat.
S’hi explica el seu funcionament,
animant tothom a fer-lo seu com
a soci o com a usuari. També hi ha
espai per explicar els dos recursos
contenciosos presentats pel veïnat
al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra el planejament
urbanístic que s’estén sota la
influència del temple de la Sagrada Família i contra la llicència
d’obres concedida, denunciant la
falta de participació.

Així doncs, gestioneu equipaments públics?
Com a associació nosaltres encara no, però estem oferint activitats per a persones amb nececitats especials, així com una activitat de pilates per als socis en el local.
Existeix una coordinadora d’entitats veïnals d’Horta?
No, però està plantejada. Hi ha una relació fluïda entre els
barris i els diferents representats veïnals ens reunim cada cop
que és necessari.
Què tal la nova regidora?
Hem tingut una primera reunió de presentació, i com t’he dit
ens tornem a veure el dia 20, on anirem “per feina” i li plantejarem els temes que ens preocupen. A veure com reacciona.
Explica’ns algun tema més d’aquests que us preocupen...
Estem abordant el problema de la contaminació acústica a
dues places. A la plaça Bacardí està en vies de solució després de
constituir-se una comissió de seguiment. Ara s’han d’afrontar les
queixes dels veïns de la plaça Santes Creus. Tinc la confiança que
se solucionarà. Parlant, ens hem d’entendre.
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“Las mentiras de Glovo son las de
una sociedad cada vez más egoísta”

E

n inglés, una mentira piadosa es,
literalmente, una “mentira blanca”
(white lie).
En el caso de la startup
de mensajería Glovo (“Lo que sea en
Barcelona”), y a juzgar por la opinión de
sus trabajadores (“colaboradores”), las
mentiras son negras.
Afirma un refrán que a quien mucho
miente le huye la gente.
El glover Brian González (Barcelona,
1995) no ha tenido una vida fácil. Su
padre murió de hepatitis cuando él tenía
13 años; de su madre no sabe nada (“está
no sé dónde”). Ha estado ingresado en
cuatro centros de menores. Establecido en
Barcelona, encontró empleo en Glovo. Se
compró un iphone XR y una scooter.
Según Brian, ni en sus viajes allende
los mares había escuchado tantas mentiras
negras como en Glovo. Mentiras con fallo
judicial.
Mienten una vez: “Me prometían
muchas horas, pero para hacer las horas
que yo quería tenía que hacer las horas
que ellos querían, que son los fines de

semana por la noche, básicamente, lo que
se conoce como alta demanda”.
Mienten dos veces: “Ellos dicen que los
que no tienen papeles no pueden trabajar,
pero un tanto por cierto muy elevado
trabaja en Glovo con cuentas de otros
compañeros, una especie de subarriendo”.
Mienten tres veces: “Cuando yo entré
en Glovo, eran 1.800 pedidos los que tenías
que hacer para tener disponibilidad plena,
es decir, para poder hacer las horas que
quisieras realmente. Luego lo subieron a
3.000 pedidos. Luego lo subieron a 5.577
pedidos. Y ahora son 5.812 pedidos los que
tengo que hacer antes de poder escoger
horas con verdadera libertad”.
Mienten cuatro veces: “Según su
publicidad, se gana 5 euros por pedido,
y es mentira, es mucho menos. El 12 de
septiembre del 2019, la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial
emitió un dictamen en contra de Glovo”.
Mienten cinco veces: “En julio del
2019 me cabreé tanto por la situación de
precariedad laboral que hice correr por
wazap ocho razones para ir a la huelga:

Sal i pebre

1. Falsa flexibilidad laboral; 2. Falsos
autónomos; 3. Mal trato por parte de
algunos locales hacia los riders; 4. Presión
desde la oficina para finalizar pedidos; 5.
Poco o nulo soporte [apoyo] efectivo; 6.
Pago falso por kilómetro/tiempo de espera,
que incumplen; 7. Inexistente tiempo de
límite de espera por pedido, a veces se
llega a esperar una hora, y 8. Sistema de
puntuación ineficaz”.
Mienten seis veces: “Yo convoqué una
huelga de repartidores que fijé para el 1
de agosto del 2019. Junté a unos sesenta
glovers en Sagrada Família, a las doce del
mediodía; la mayoría eran de origen indio
y pakistaní, muy combativos. Antes de
la huelga de ese día, subí un vídeo de 11
minutos a Youtube [“convocatoria huelga
Glovo”]. Entonces me llamó un cargo de
Glovo, de Madrid, y se reunió conmigo, en
plan: “Tío, tienes razón, no sabíamos nada
de vuestros problemas… Pero los cambios
van a ser brutales”. Todo mentira”.
Mienten siete veces: “El tipo que
se reunió conmigo se contradecía
continuamente. Si somos autónomos, ¿por

L’acudit

La ira dels joves
Aquests dies alguns carrers i places de Barcelona han sigut l’escenari
de forts enfrontaments entre manifestants que protestaven per la
sentència del procés i antiavalots policials. Molts joves han pres la
pedra i la paraula. Jordi, 21 anys: “Vaig votar independència com a
protesta contra l’Estat. La policia va carregar contra nosaltres sense
apuntar al terra, com és obligatori. Però jo no vaig marxar. S’ha de
defensar el carrer”. Estel, 20 anys: “No desitjo cap desgràcia, però
vull que es vegi el foc. La via pacífica només ens ha portat al no”.
Júlia, 22 anys: “Necessito mirar cap al futur i veure sortides, i una
Catalunya independent podria millorar la situació”. Pau, 18 anys:
“A casa la meva mare i jo arribem justos a final de mes. La gent
n’està tipa”. Arnau, 17 anys: “Jo volia sortir al carrer no tant per
l’independentisme sinó per la justícia. La condemna que els va caure
[als líders independentistes] és desproporcionada”. La presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana (Elisenda Paluzie, 50 anys) també ha
pres la paraula per dir que els aldarulls “fan visible el conflicte” a
nivell internacional. Ni més ni menys.

Zeta

qué nos ponen horarios? Y contestó: “Bueno,
es una forma de control”.
Mienten ocho veces: “Según el fundador
de Glovo, Oscar Pierre, no hay represalias
contra los trabajadores díscolos, pero a
mí me bloqueó en Twitter. Los flyers que
pegaba en los McDonald’s desaparecían
al segundo. Y justo concentrarnos el 1
de agosto y a mí, por todo el morro, me
bajaron la “puntuación de excelencia”, y
cuanto más baja es tu puntuación, menos
pedidos te llegan. Mienten”.
Mienten ocho veces: “Ellos dicen que es
justo lo que se paga, pero se quedan con el
pastel entero”.
Mienten nueve veces: “La sensación
en Glovo es que tengo muchos jefes: el
cliente es mi jefe, el partner es mi jefe y la
aplicación es mi jefe, que es un algoritmo
muy tonto. Y yo soy el de abajo del todo. De
repente me llegaron dos emoticonos grises
con cara de disgusto, el símbolo de una
mala calificación. Pero se la sacaron de la
manga, es mentira”.
Mienten diez veces: Ellos dicen que
somos dueños de nuestro tiempo, pero eso
es mentira. Ya parece que las mentiras
de Glovo son las mentiras de la sociedad,
cada vez más egoísta. Yo he llegado a llevar
helado a una chica, cruzando la ciudad de
madrugada, y me ha abroncado por llegar
unos minutos tarde”.
El sabio griego Anaxágoras, otro precario
que estudió Humanidades, dijo aquello de:
“Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si
me engañas dos veces, la culpa es mía”. ¿De
quién es la culpa si te engañan diez veces?
Del sistema neoliberal, salvaje y
trolero por naturaleza. Y que practica el
terror económico de los microsueldos. La
antropóloga Mary L. Gray llama a los nuevos
asalariados “new global underclass”. El rider
barcelonés Brian González ya no pertenece a
una clase social, sino a una subclase.
“¿Has visto la serie Vis a vis
[Globomedia, 2015]? Es el día a día en una
cárcel de mujeres. Viéndola me acordaba
de Glovo: cómo el miedo se usa para
controlar la sociedad”.

ricardo hermida-sr. plástiko

