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Es tanca el cercle del
‘cas Palau’; el veïnat hi era
La pandèmia ha fet passar a segon terme
informatiu la cloenda del ‘cas Palau’,
un dels episodis de corrupció més esfereïdors
de la nostra història recent. El procés judicial
ha trigat 10 anys en esclarir els fets, mitjançant
un macrojudici en el qual el moviment veïnal ha
exercit, no sense entrebancs, l’acusació popular
Andrés Naya
Elia Herranz

En ple estat d’alarma, el 20
d’abril de 2020, vam conèixer
la confirmació de la sentència
del cas Palau, que dictava nou
anys i vuit mesos de presó i
multa de 4,1 milions d’euros a
Fèlix Millet i set anys i sis mesos
de presó i multa de 2,9 milions
a Jordi Montull. Tots dos hauran
de retornar 23 milions al Palau
de la Música. A la que va ser responsable financera del Palau,
Gemma Montull, se la condemna a quatre anys de presó i una
multa de 2,6 milions.
També s’ha confirmat el comís de 6,6 milions a l’antiga
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) com a guanys
obtinguts mitjançant tràfic
d’influències, i tres anys de
presó i multa de 3,7 milions al
seu extresorer, Daniel Osácar.
Lladres de guant blanc
Les penes castiguen el saqueig
del Palau de la Música per part
dels seus gestors durant almenys una dècada i la conversió d’aquesta institució cultural
en una maquinària per finançar
il·legalment CDC. De les comissions del 4% que es cobraven
de l’empresa Ferrovial a canvi d’obra pública, el partit es

quedava el 2,5% i l’1,5 restant
anava a parar a les butxaques
de Millet i Montull.
Més enllà dels fets provats,
la societat catalana es va haver
d’enfrontar a l’evidència que
una part de les seves elits familiars, polítiques i econòmiques
van ficar la mà a les arques públiques durant anys amb total
impunitat i amb la tranquil·
litat que ningú no gosaria denunciar-ho, i ho va saber en
un moment de crisi econòmica
i retallades que estrenyien el
cinturó d’una part important

l

La fiança de 6.000
euros imposada
pel jutge per poder
exercir l’acusació
popular no va
acoquinar les entitats
de la població, inclosos els cantaires dels concerts que organitzava el mateix Palau mentre
que el seu patró anava de vacances amb la família a països
exòtics “de franc”.
Han passat 10 anys des que
va esclatar un escàndol davant
del qual el moviment veïnal
va considerar que havia d’actuar, i ho va fer presentant-se

Mostra dels bons solidaris que es van fer servir per ajuntar els diners de la fiança

com a acusació popular al
judici, decisió que va representar un llarg camí ple d’entrebancs. Els mateixos que
es van posar a les denúncies
anònimes que van alertar de
les irregularitats molts anys
abans de l’escorcoll del Palau, les investigacions que va
portar a terme Joan Llinares
per esclarir què havia passat
i posar ordre a la institució, o
que han aconseguit tapar una
part de la trama corrupta: la
que apunta a la connexió del

Palau de Millet amb la FAES de
José Maria Aznar.
No va ser un camí de roses
Al febrer de 2010 diverses entitats ciutadanes representades
per la Favb van ser acceptades
com a acusació popular al judici, previ pagament de 6.000
euros de fiança (un milió de les
antigues pessetes). Havien decidit personar-se en el marc de la
Campanya contra la corrupció i
la impunitat, en defensa del bé
públic, que es va crear quan al

La Favb, raonablement satisfeta amb la sentència,
demana l’assumpció de responsabilitats polítiques
Comunicat de la Favb del 15 de gener de
2018, dia en què es va publicar la sentència
A falta d’una lectura en profunditat dels
més de 500 folis de la sentència del Palau de
la Música que s’ha fet pública aquest matí,
la Favb valora positivament el text perquè
revela de forma entenedora com es va poder
produir el saqueig d’una entitat cultural de
les dimensions del Palau durant més d’una
dècada sense que ningú no ho investigués
ni es prengués cap mesura per aturar-ho.
Una sentència que, més enllà dels possibles
recursos i penes finalment executades,
dona la raó a les tesis de l’acusació popular
representada per la Favb.
La Favb considera que l’escrit prova
tant l’espoli de l’entitat per part dels seus
màxims responsables com l’aprofitament

de CDC per finançar-se de manera irregular
a través del Palau amb obra pública
adjudicada a Ferrovial i demana l’assumpció
de responsabilitats polítiques. Lamenta que
la instrucció tan allargada en el temps hagi
donat lloc a la prescripció d’alguns dels fets
provats així com a la reducció d’algunes de
les condemnes. Un llarg procés durant el
qual s’ha mantingut la consciència crítica
de la ciutadania exercida al capdavant de
l’acusació popular.
Cal destacar la tasca valenta i honesta
de persones com en Joan Llinares i agrair el
suport de les que van contribuir al pagament
de la fiança de 6.000 € que es va interposar a
la Favb per poder continuar com a acusació.
Els responsables de la Favb valoren
que l’espoli groller no s’hauria pogut
dur a terme sense la sensació de total

impunitat de què gaudien els responsables
del Palau. Però més important encara
és que el cas Palau ha destapat tot un
entramat de funcionament irregular sobre
el que van fallar els sistemes de vigilància
i de control sobre els diners públics, que
segurament no fan del Palau un cas aïllat.
Vetllar perquè aquestes situacions no es
produeixin és una de les funcions dels
moviments socials.
La Favb també es mostra satisfeta amb
la decisió de l’Ajuntament de Barcelona
d’enterrar definitivament el projecte
de l’hotel del Palau i recorda que les
irregularitats urbanístiques del seu
planejament, denunciades pel moviment
veïnal de Ciutat Vella, van donar el tret
de sortida per començar a fiscalitzar la
trama del Palau.

juliol de 2009 tothom va presenciar atònit a la televisió l’escorcoll policial del centre cultural
a cop d’ordre judicial. Perdut
el recurs contra el pagament
d’una fiança que van titllar de
“dissuasòria” i que conculcava
el dret a exercir l’acusació, i
lluny d’acoquinar-se, les entitats van engegar una campanya
ciutadana de recollida de fons
a través de 200 bons solidaris
a 50€ que va arribar a recaptar
9.800 euros, 6.000 per a la fiança i la resta per cobrir despeses
jurídiques. Això va permetre ser
presents al judici i exigir la depuració de responsabilitats en
nom d’un veïnat que, perplex i
indignat, veia com el que semblava una apropiació privada de
Millet i Montull s’anava convertint en una operació de finançament il·legal a gran escala d’un
partit polític amb la complicitat
d’una constructora que pagava
la mossegada per aconseguir
contractes públics.
500 folis de sentència
Van ser quatre mesos de judici
repartits en més de 50 sessions
per a una causa que va ocupar milers de pàgines i que va
acabar amb una sentència de
500 folis. Al banc dels acusats,
16 persones encapçalades pel
“patrici pocavergonya”, com
va batejar l’acusació popular
a Fèlix Millet, acompanyat del
seu escuder Jordi Montull, el
passa a la pàgina 3 2
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2 ve de la pàgina 2
tresorer de CDC Daniel Osácar
i diversos directius de la constructora Ferrovial.
L’advocat de la Favb, Álex
Solà, va publicar a la web de
la Favb des del primer dia del
judici una mena de diari de sessions personal sota el nom de
“Quadern de bitàcola”. Amb un
llenguatge entenedor i fugint
de tecnicismes jurídics, relata-

l

El saqueig de la
institució pública
va sortir a la llum
el 2009, enmig d’una
crisi que castigava les
classes populars
va la manera, moltes vegades
hilarant, com s’anava desfent
la teranyina sargida al voltant
del Palau. Encara es pot consultar escrivint al cercador de
la web de la Favb les paraules
clau “CasPalau” o “bitàcola”.
Una lectura molt recomanable
que és millor abordar-la amb
un protector d’estómac.

ferran nadeu

Fèlix Millet i Jordi Montull asseguts al banc dels acusats

àlex solà
advocat de la favb en el cas
del palau de la música

L

a Favb va decidir exercir l’acció popular en la
causa criminal coneguda arran de l’escorcoll
dels Mossos d’Esquadra al Palau
de la Música al juliol de 2009 i es
va personar a la causa al desembre de 2009, com va dir el llavors
president a la roda de premsa en
anunciar la decisió, amb la doble
finalitat de donar transparència
al procediment i mirar de garantir que aquest arribés a les seves
últimes conseqüències, que no es
tapés res. Evidentment, no vam
ser ben rebuts.
Vam haver de bregar amb
una doble desconfiança. Per una
banda, la que el poder i els poderosos sempre senten vers el poble organitzat que vol exercir els
seus drets, sigui quin sigui el dret
l’existència del qual es reivindica,
precisament exercitant-lo, i per
l’altra la desconfiança del sistema
judicial i els seus operadors davant l’acusació popular.
L’acció popular penal és una
peculiaritat del sistema judicial espanyol, desconeguda més
enllà dels Pirineus. És la particular forma de participació del
poble en un dels tres poders de
l’Estat que els il·lustrats espanyols van establir. Altres països
van optar per l’elecció popular
dels jutges, i altres pels judicis
amb jurats populars. A Espanya
es va optar per aquesta figura

Acusació popular,
doble desconfiança
i una oportunitat

que té entrada a la seva història
constitucional precisament amb
la primera constitució, la de les
corts de Cadis de 19 de març de
1812 i des de llavors, amb major
o menor abast, ha estat present
en tots els textos constitucionals
espanyols.
La Pepa la recollia com a realitat preexistent i en limitava
les funcions als casos de suborn
i prevaricació dels jutges i magistrats en el seu article 255.
Cal recordar que aquella constitució era la que també establia l’obligació dels espanyols
d’ambdós hemisferis de ser
justos i benèfics i que la finalitat del govern era la felicitat
dels ciutadans. En fi, temps il·
lustrats que no tornaran.
L’acusació popular, criticada
en ocasió del seu exercici torçat
per artefactes com Manos Limpias o Vox, corre seriós perill de
quedar només en una possibilitat nominal en ocasió de l’aprovació de la nova llei d’enjudiciament criminal que torna a estar
en mans d’una comissió d’experts, tal i com va passar amb la
jurisdicció universal.
A la causa del Palau no ens
hi volien. Ni el jutge, que va fixar una elevada fiança i l’obligació inicial de litigar amb la Diputació de Barcelona que vàrem

poder evitar finalment, ni la
fiscalia anticorrupció, que volia
tenir el monopoli de la investigació, ni el consorci del Palau,
que va tenir una actuació més
aviat limitadora de la investigació, ni per suposat els acusats,
que van intentar que no poguéssim formular el nostre escrit
d’acusació.
Hi vam ser, i vam impulsar la
investigació amb èxits i fracassos, en aquest darrer capítol cal

l

A la causa del Palau
no ens volia ni el
jutge, ni la fiscalia
anticorrupció, ni el
consorci del Palau, ni
per suposat els acusats
recordar que no vam ser capaços
de conduir la investigació cap
als fons desviats de la subvenció
del Ministerio de Cultura del govern Aznar per a la reforma del
Palau. Quant als èxits, sempre
han de ser compartits i cal destacar per la seva importància la

rigorosa i incansable tasca d’en
Joan Llinares que, des de la
seva direcció de crisi del Palau
va anar subministrant al jutjat
elements i documents que no
havien estat trobats pels Mossos
que van mantenir viva la flama
de la investigació.
Globalment, però, el fracàs
va ser anterior i va ser-ho de
tothom com a societat, ja que
la llarga impunitat de què van
gaudir tots els implicats va ser
compatible amb, almenys, una
denúncia anònima a Hisenda datada l’any 2002, en què
s’alertava de la gran circulació de diner negre, de la doble
comptabilitat i de la utilització
de recursos públics per realitzar
obres als habitatges particulars
dels directius. Escrutat el funcionament del Palau durant la
instrucció i el judici, aquest nivell de coneixement venia d’alguna persona de dins del Palau,
de dins de l’oficina de direcció.
¿Podem arribar a imaginar el
grau de frustració del denunciant en veure que ningú no feia
res després de cursar la denúncia? I, ¿per què no es va fer res?
Doncs resulta que a Espanya
no es dona valor a les denúncies si són anònimes, i a més no
es protegeix el denunciant per
les represàlies que pugui patir,

de tal manera que es desincentiva la principal eina contra la
corrupció, ja que no és possible
un cas de les dimensions del
Palau sense que moltes persones en tinguessin coneixement,
almenys parcial, de conductes i
fets realment molt sospitosos.
El sovint glossat efecte “catàrtic” del cas Palau, sembla no
haver estat tal, ja que en aquest
aspecte no sembla haver produït
ni la convicció social ni política
de la necessitat de protegir els
anomenats “alertadors” (neologisme que prové del francès
lanceur d’alerte, i que els anglosaxons han batejat com whistleblower), és a dir, aquelles persones que tenen coneixement de
conductes corruptes i ho volen/
poden posar en coneixement
de les corresponents autoritats
de control. I és que el 26 de novembre de 2019 es va publicar la
Directiva 2019/1937 per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret
de la Unió, que pretén garantir
una protecció efectiva i equilibrada als alertadors, i els estats
membres disposen d’un termini
de dos anys per adaptar les seves
legislacions nacionals als requeriments de mínims de la Directiva. Aquesta obligació representa
una oportunitat per posar negre
sobre blanc el pretès efecte catàrtic del cas Palau, però no sembla
que aquest tema estigui rebent
l’atenció que mereix.
Ara mateix el silenci no només segueix essent més segur
que la denúncia, sinó que és
més ben vist. La implantació
d’alternatives segures al silenci permetria impulsar un canvi
cultural que reconegui el valor
cívic de la denúncia en defensa
d’allò que és públic i de tothom.
L’aire de la gestió de la cosa pública també ha de ser respirable.
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Barcelona Regional, la
repartidora d’Antoni Vives
L’extinent d’alcalde convergent, disposat
a arribar a un acord prejudicial i acceptar
una condemna menor que passaria per admetre
la contractació fictícia per a l’empresa pública
Barcelona Regional d’un alt càrrec del seu partit
Eloi Latorre

Tot i que allunyat de la política des de l’any 2015, el pas
d’Antoni Vives pels despatxos
municipals de Barcelona encara
té alguns capítols per escriure,
en forma de procediments judicials. Tot fa indicar, però, que
tindran menys tensió dramàtica
que els de les seves novel·les
(l’ex mà dreta de l’alcalde convergent Xavier Trias ha publicat
quatre obres de ficció). Si més
no, en un dels fronts que manté

l

La Fiscalia considera
que Arévalo no va posar
mai els peus a BR i que
se’l va contractar com
un favor del seu partit

l

El cas es va iniciar a
partir d’un seguit de
denúncies anònimes
de personal de BR,
que van donar pas a
una auditoria interna
oberts als jutjats i el que ara li
urgeix més: el que investiga la
seva activitat al capdavant de
l’agència pública Barcelona Regional, durant els anys en què
fou tinent d’alcalde d’Urbanisme i Medi Ambient de la ciutat,
en el quadrienni 2011-2015.
Preacord amb la fiscalia
El passat mes de juny, segons
una informació d’El Periódico
de Catalunya, Vives té “pràcticament ultimat” un principi
d’acord amb la Fiscalia de l’Audiència de Barcelona, que inicialment li demanava cinc anys
de presó per haver contractat
fraudulentament un altre alt
càrrec de l’espai polític, CiU,
com a assessor de Barcelona
Regional durant els anys 2012
i 2015, unes tasques que no
va desenvolupar mai. Segons
l’acord extrajudicial, l’exedil
admetria els delictes de falsedat documental, prevaricació
i malversació de cabals públics
que se li imputen, a canvi d’una
condemna a presó inferior als
dos anys (que li evitaria ingressar-hi) i una multa de 60.000
euros. El pacte s’hauria tancat

aleshores perquè, en principi,
el cas tenia data de judici per al
juny passat, però es va retardar
-en principi, fins a l’octubreper la dificultat de desplaçar-se
del principal acusat en plena
pandèmia, ja que viu per motius laborals fora de l’Estat.
El febrer passat, el fiscal delegat d’Anticorrupció a Barcelona havia presentat les seves
conclusions de la investigació
sobre l’activitat de Barcelona
Regional mentre va estar sota
les regnes de Vives, i demanava
el processament d’aquest, juntament amb el director general
de l’agència del moment, Willy
Muller i l’exalcalde convergent
de Cervelló, Jesús Arévalo. Per a
tots ells peticionava cinc anys de
presó i indemnitzacions a l’administració de 155.000 euros.
És la quantitat que l’escrit de
la fiscalia considera que Arévalo
es va embutxacar il·lícitament,
mitjançant un contracte de
treball fictici amanit per Vives
i Muller, pel qual va ingressar
34.000 euros mensuals bruts, en
qualitat d’assessor per prestar
“assistència tècnica al projecte
Model urbà i metropolità de dispersió de contaminants”, però
gairebé no hauria posat mai els
peus a la seu de Barcelona Regional. Segons els arguments de la
fiscalia, Arévalo hauria demanat
al seu partit, l’extinta UDC, una
fórmula per compensar la pèrdua de poder adquisitiu que li va
ocasionar esdevenir alcalde.
El “cas Leslie”
L’afer, que s’origina l’any 2015,
s’ha conegut fins ara com el cas
Leslie, per la tirada mediàtica
d’un altre dels investigats inicialment, Antoni Miquel Cerve-

ró, conegut amb aquest nom
artístic com a cantant del grup
musical Los Sirex. Miquel, regidor de CiU als anys 90, també
va ser contractat per Barcelona
Regional els anys 2014 i 2015 i
va rebre 59.544 en salaris per
tasques d’assessoria. Més en-

davant, l’any 2017, després
que els principals investigats
declaressin davant del jutge,
la fiscalia va retirar les acusacions contra Miquel, ja
que va donar per bona la
documentació que aquest
va presentar per acreditar que sí que havia treballat per a l’Ajuntament
com a mediador veïnal al
districte de les Corts.
Amb tot, l’Ajuntament
de Barcelona, personat
al cas com a acusació
particular, sí que manté per ara les peticions de càrrecs contra
el vocalista.
En la seva compareixença davant de la jutgessa del cas,
aquell mateix març
de 2017,
Vives va
defensar
que tant
Arévalo
com Leslie
sí que havien
treballat per a la
corporació municipal,
tot i reconèixer que les tasques
que van dur a terme no tenien
res a veure amb les activitats
pròpies de Barcelona Regional,
un fet que va justificar perquè,
segons ell “era una pràctica
comuna” a l’administració contractar personal de confiança a
través d’empreses públiques,
per agilitzar-ne el procés.
El cas que pot acabar amb
una condemna de mutu acord
per a l’extinent d’alcalde convergent es va iniciar poc després
de la sortida de Xavier Trias del
consistori, quan un seguit de denúncies anònimes de personal
intern de Barcelona Regional van
derivar en l’obertura d’una auditoria interna encarregada per
l’Ajuntament. La investigació va
concloure que la disbauxa comptable que va caracteritzar la

Un problema que es diu 3%
Tot i ser el maldecap judicial més urgent per a
Antoni Vives, el cas de Barcelona Regional és
peccata minuta comparat amb el que l’espera
més endavant. I és que l’exregidor de Barcelona
també està inclòs en el macrosumari de
l’anomenat cas 3%, que investiga el presumpte
finançament il·legal del partit (avui en
extinció) a través del cobrament de comissions
per adjudicacions d’obra pública a través de
donatius a fundacions adscrites. En el seu
escrit de conclusions, conegut el passat mes
de juliol, el magistrat de l’Audiència Nacional
espanyola José de la Mata inclou a l’ex alt

càrrec municipal entre el llistat de 28 persones
a qui sotmetre a judici. En concret, assenyala
Vives com una peça clau en l’arquitectura
de les comissions il·lícites en algunes obres
públiques adjudicades des de Barcelona
d’Infraestructures Municipals (BIMSA), una
altra empresa pública que va presidir, o pel
Port de Barcelona, del qual fou vicepresident:
entre altres, el Consorci d’Educació de
Barcelona, els accessos a l’ampliació del Port,
el reforçament del Dic de l’Est de la zona
portuària, la reforma de la plaça de les Glòries
o la remodelació del Paral·lel.

gestió del tàndem Vives-Muller
es va materialitzar en unes despeses injustificades per damunt
dels dos milions d’euros, raó
per la qual el plenari va aprovar
l’obertura d’una comissió d’investigació (davant de la qual els
dos principals assenyalats es van
negar a prestar declaració).
Organismes confusos
Barcelona Regional, Agència de
Desenvolupament Urbà (BR) és
un consorci públic creat el 1993
per l’alcalde Pasqual Maragall
per fomentar l’impuls de projectes i reformes urbanístiques
de llarg abast, seguint la petjada de les grans transformacions
preolímpiques. Al seu accionariat hi són representats, a part
de l’Ajuntament de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana, TMB, el
Consorci de la Zona Franca,
l’Autoritat Portuària de Barcelona, Adif, Aena i Mercabana.
Però a partir de l’any 2009, BR
s’integra en un altre consorci,
publicoprivat, en aquest cas,
el Barcelona Strategical and
Urban System (BCNSus), una
Agrupació d’Interès Econòmic
dedicada a la promoció econòmica de Barcelona a l’exterior.

l

El cas de Barcelona
Regional és ‘peccata
minuta’ per a Vives,
a qui l’espera un altre
judici per finançament
il·legal de CDC
Segons l’auditoria municipal,
Barcelona Regional va centrar
les seves activitats durant els
anys de Vives en la seva participació a BCNSus, que van
ocasionar una gran quantia de
despeses injustificades en viatges i allotjaments superiors
a 500.000 euros en activitats
de caràcter “ruïnós i antieconòmic” que no van aportar cap
benefici a la promoció internacional de la ciutat. La confusió entre un i altre organisme
era tal que moltes tasques del
BCNSus s’encarregaven directament a Barcelona Regional,
sense que fossin deliberades
pel seu consell d’administració;
i que BR va arribar a demanar
a l’Ajuntament una subvenció
d’1,3 milions d’euros aproximadament la meitat dels quals
s’haurien destinat, segons l’auditoria interna, a sufragar les
despeses de BCNSus. I que tot i
que el consorci de promoció internacional va ser formalment
liquidat l’any 2014, Barcelona
Regional va continuar duent a
terme tasques que hi tenia derivades durant més d’un any.

Crònica
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Tot i que el districte aplega 270.000 veïnes i veïns
de Barcelona, la seva història resta oblidada

En defensa
de l’Eixample
i els seus barris
Mercè Tatjer Mir
GEÒGRAFA I HISTORIADORA,
VEÏNA DE L’ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE
El districte de l’Eixample delimitat a partir de les reformes administratives de la dècada de 1980
està compost actualment per sis
barris: l’Esquerra Nova, l’Esquerra Vella, la Dreta, la Sagrada Família, Sant Antoni i el Fort Pienc.
La situació geogràfica d’aquests
barris -en la part central de Barcelona- els ha convertit en un
espai de força densitat de circulació amb alts nivells de contaminació, a més d’haver-los transformat en una àrea d’alta densitat
edificatòria, malgrat la recent
creació de petites àrees verdes a
alguns interiors d’illa. Cada cop
més, gran part del seu territori
són espais d’alta freqüentació turística, especialment a la Dreta,
la Sagrada Família i ara també a
Sant Antoni.
La centralitat ha transformat
tots els barris en una de les principals àrees d’especulació immobiliària, fenomen que afecta
negativament la cohesió social i
les condicions de vida del veïnat,
especialment per l’augment dels
preus de l’habitatge, el gran nombre de desnonaments i la pèrdua
del teixit comercial de proximitat.
El conjunt d’aquests barris
aplega un total de 270.000 veïns
i veïnes d’una forta diversitat social, que suposen una part important dels habitants del municipi de
Barcelona i concentren moltes i diverses activitats. Creiem que, tot i
aquest pes demogràfic i econòmic,
el veïnat de l’Eixample i la seva
història estan oblidats.

Els “altres” Eixamples
Es parla sobretot del Modernisme
de la seva part central (anomenada
“el Quadrat d’Or”), dels seus arquitectes, promotors i constructors, i
molt poc dels altres barris més enllà d’aquest espai hipervalorat.
Tot i la tasca desenvolupada
per les cinc associacions veïnals
i altres grups i entitats, els barris de l’Eixample tenen escassa
presència als mitjans de comunicació, i són també comptades les
publicacions que tracten sobre la
seva història o la seva memòria.
Poc se’n parla de l’associacionisme, tant del lligat amb la ciutat

com el que es va anar desenvolupant a nivell de cadascun dels
barris des dels principis de la seva
urbanització fins avui.
És cert que la trama de l’Eixample dissenyada per Ildefons Cerdà
ha sigut objecte d’un gran nombre
de recerques i estudis urbanístics,
obra d’arquitectes i acadèmics,
però no disposem encara avui de
cap història veritable i completa
dels processos de creixement urbà
i desenvolupament econòmic i social del districte actual.
L’únic treball de conjunt, realitzat sota el títol Estudi de
l’Eixample pel Laboratori d’Urba-
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S’ha estudiat molt la
trama Cerdà, però no
els processos urbans,
econòmics i socials
del districte actual
nisme de l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona es publicà el 1983,
per encàrrec de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquesta publicació es
dedicava en la seva major part
a qüestions urbanístiques (tipologies, xarxes viàries, edificació,
illes, traçats), amb escassa refe-

rència a la població i les activitats econòmiques.
En la mateixa línia, a les darreres dècades diferents activitats
i publicacions han tractat el Pla
Cerdà, entre les quals destaca
l’exposició L’Eixample Cerdà. 150
anys de modernitat, que es va realitzar l’any 2009 amb motiu de
la celebració del segle i mig de
l’aprovació del Pla. Aquesta exposició, tot i ser de major abast
temàtic, tampoc aplegà massa
informació sobre qüestions relacionades amb l’habitatge, la població o l’economia de les diferents
àrees que conformen el districte.
Dintre d’aquest panorama destaquen les tasques capdavanteres
dels llibres de Jaume Fabre i Josep
M. Huertas a partir de la dècada
del 1970, així com els treballs de
recuperació de la memòria històrica dutes a terme més endavant per
algunes associacions, historiadors i
arquitectes. Podem esmentar especialment les exemplars recerques
sobre el Passeig de Sant Joan i el seu
entorn realitzades per l’arquitecte
Antoni González Moreno-Navarro.

Recollir i coordinar lluites
Precisament, en aquest moment
caldria recollir i coordinar les veus
de les diferents reivindicacions
que s’estan realitzant des de la

Propostes a partir
de l’agenda veïnal
Partint de la tasca que estan realitzant les entitats,
assenyalem algunes propostes per avançar en el
reconeixement del patrimoni i la memòria històrica i en la
defensa de la qualitat de vida del veïnat.
1. Atendre les necessitats del veïnat augmentant els
equipaments públics assistencials, escolars i els espais verds,
amb especial atenció al desenvolupament del projecte de la
Model i de l’interior de les illes encara no transformades en
espai públic.
2. Control de la contaminació.
3. Evitar la turistificació, l’especulació immobiliària i els
desnonaments.
4. Conèixer i defensar el patrimoni i la memòria històrica.
5. Mantenir i potenciar el comerç de proximitat i repensar
activitats productives de caràcter cooperatiu als futurs espais
verds públics de l’interior d’illes (antics cinemes Rex i Dorado)
i en les noves promocions i reformes d’edificis.
6. Debatre i consensuar les noves propostes urbanístiques
tenint en compte les necessitats de cadascun dels barris.

Detall de l’edifici del Taller Masriera, que a part d’acollir un estudi d’arts plàs
comunitat educativa de les escoles dels barris de l’Eixample i de
les associacions veïnals en relació
a la recuperació de la Model, o les
seves reivindicacions per augmentar el nombre de centres educatius públics. I més recentment, el
treball d’altres plataformes com
Eixample Respira, les lluites contra la turistificació o per la regulació d’obres poc consensuades,
com l’ampliació de la Sagrada
Família o de l’Hospital Clínic, que
afecten directament i indirectament el veïnat, i d’altres que estan sense resolució, per exemple
el futur del taller Masriera.

Catàleg per revisar
Davant de la complexitat i amplitud de les propostes, algunes de
les quals ja estan en curs, plantegem un projecte per completar el
coneixement i la defensa del patrimoni i la memòria històrica dels
barris de l’Eixample amb la consideració de bé comú.
Per iniciar aquesta tasca és imprescindible revisar el catàleg de
patrimoni arquitectònic històricartístic a partir de nous criteris,
cronològics, transversals, temàtics
i de memòria històrica que reconsiderin la seva relació amb el Pla General Metropolità del 1976 encara
vigent i amb els serveis municipals
d’Urbanisme i de Patrimoni, que
han estat tractats en la publicació
del Llibre blanc del patrimoni de
Barcelona, 2016.
El nou catàleg hauria d’inventariar i, si s’escau, catalogar, les edificacions del període 1914-1950.
Aquesta etapa de forta construcció
d’edificis residencials en la trama
Cerdà, i especialment en determinades parts de l’Eixample com les

de l’Esquerra de l’Eixample, Sant
Antoni, la Sagrada Família i el Fort
Pienc, va representar noves tipologies i estils, des del tardo-modernisme i el noucentisme en totes
les seves varietats fins al primer
racionalisme i les construccions de
postguerra. Aquestes tipologies residencials conformen sovint petits
conjunts que defineixen paisatges
que donen diversitat a la repetitiva
trama de l’Eixample.
Moltes d’aquestes edificacions,
amb habitatges força estandarditzats però ben aviat amb equipaments (ascensor, dutxes, safaretjos
al terrat) que s’adreçaven a capes
mitjanes conformaven en alguns
casos, com els del període 19201936 i 1939-1950, conjunts paisatgístics que singularitzen i personalitzen la trama Cerdà.
Sovint aquestes construccions
ocuparen els espais buits o s’aixecaren al costat de conjunts modernistes que en aquestes àrees també varen sovintejar a final del segle
XIX i del segle XX.
Per tant, s’hauria de revisar i
inventariar, també, un cert nombre d’edificis modernistes, tant
els del modernisme popular que
no estan catalogats o ho estan en
una baixa qualificació, com d’altres que corresponen al període
inicial de la construcció de l’Eixample (1864-1888) que, tot i haver estat estudiats, encara estan
desprotegits.
En determinades àrees, alguns
edificis dels anys 1920-1930 possibilitaren la construcció a l’interior d’illa de petits passadissos amb
habitatges de mínimes dimensions, alhora que s’urbanitzaren
passa a la pàgina 7 2
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passatges amb casetes que aixoplugaren la població nouvinguda
de pocs recursos. En aquest període, fins i tot grups de barraques
ocuparen solars buits de les àrees

perifèriques de l’actual districte
que, amb l’avanç de la urbanització, acabarien desapareixent a
final de la dècada de 1950. Aquestes formes d’habitatge popular o
informal, tot i estar desaparegudes o encara dempeus, formen

part també de la memòria històrica de l’Eixample.
Podríem esmentar tres exemples d’actualitat, com és el cas
de la desprotecció de la Carboneria, de ben segur el primer edifici
residencial de l’Eixample. O del
taller Masriera, que mostra les
fortes dificultats per evitar la desvirtuació d’edificis emblemàtics
fins i tot quan estan catalogats.
I finalment, el debat recentment
obert sobre el nou ús hospitalari
de l’edifici de la que encara és
l’Escola Industrial (l’emblemàtica
fàbrica Batlló).
La futura revisió del catàleg
també hauria de tenir en compte
les construccions industrials, tant
les desaparegudes com les que

resten dempeus, especialment als
barris de l’Esquerra de l’Eixample
i de Sant Antoni, als de la Sagrada
Família i Fort Pienc i fins i tot, al
mateix Quadrat d’Or, i senyalit-
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Cal avançar en
l’estudi del patrimoni
i la memòria històrica
partint de la tasca de
les entitats ciutadanes
zar-les, com a mostra de la versatilitat econòmica i social de la
trama Cerdà i el seu protagonisme
en el desenvolupament d’activi-

tats fabrils i de memòria obrera.
Paral·lelament, seria necessari
destinar més esforços a anar més
enllà de les recopilacions d’imatges per completar-les amb estudis de les trajectòries socials,
associacionisme, vida quotidiana
i reivindicacions obreres dels més
de 150 anys de memòria històrica
dels barris de l’Eixample.
En resum, s’ha de continuar la
tasca empresa fa més de mig segle
per Jaume Fabre i Josep M. Huertas Clavería, i als darrers anys per
les associacions veïnals del districte i alguns centres cívics, grups
d’estudis i grups de memòria històrica, com la que s’ha dut a terme
des de la Comissió de la Memòria
Històrica de l’Eixample.

La cultura com a fil conductor
cristina palomar

stiques i trobades culturals, es va convertir en convent de clausura

arxiu

La història del Taller Masriera, curiós edifici
protegit de façana neoclàssica és fascinant
i alhora desconeguda. Més enllà de resultar
xocant trobar una imitació de templet romà al
cor de la Dreta de l’Eixample, molts barcelonins
desconeixen la seva intensa vida cultural i
artística lligada íntimament al desenvolupament
de la ciutat, primer com a taller d’arts plàstiques
i després com a escenari de trobades poètiques
i teatrals de gran nivell. Tot això fins que la
guerra civil ho va esguerrar tot i va acabar
convertit en un convent de clausura fins que
el 2009 va ser cedit a la Fundació Pere Relats.
El taller dels germans Josep i Francesc
Masriera i Manovens va néixer en un
moment històric molt especial. Som a final
del segle XIX. Urbanísticament Barcelona
ha abandonat les muralles i s’esponja per
l’Eixample, i culturalment batega amb força
la Renaixença. Els Masriera encarreguen el
projecte del taller d’art a l’arquitecte i amic,

Josep Vilaseca i Casanovas, autor també de
l’Arc del Triomf de l’Exposició Universal del
1888. L’edifici historicista, inaugurat el 28
d’abril de 1884, es converteix ràpidament
en un dels referents més importants de
la cultura burgesa barcelonina i dos anys
després s’amplia per encabir-hi definitivament
l’obrador de la joieria.
El responsable de la conversió del taller com
a centre d’arts escèniques als anys vint és Lluís
Masriera i Rosés, fill del Josep. Amic d’Apel·les
Mestres i Josep Maria Folch i Torres, el jove
il·lustrat crea la companyia de teatre
El Belluguet i converteix el taller familiar en un
referent del teatre amateur alternant la tradició
amb l’avantguarda. El 22 de febrer
de 1933 es reobre al públic transformat en el
Teatre Studium. La sala, amb un aforament
de 450 cadires, acull obres de gran qualitat com
l’estrena el 1935 de Doña Rosita la Soltera a
càrrec de la companyia La Barraca dirigida
per Federico García Lorca.

El Taller Masriera torna
a la Dreta sense data
Cristina Palomar
No hi ha ni projecte constructiu
ni pressupost ni data d’inici de
les obres per rehabilitar-lo, però
tanmateix és un gran pas. Ha costat tants anys reclamar a l’Ajuntament de Barcelona que el Taller
Masriera, tancat des del 2009, es
convertís en un equipament per al
barri, que la notícia que el consistori ha assolit finalment un acord
amb la Fundació Privada Pere Relats per comprar l’immoble a través d’una permuta amb una finca
municipal al carrer Llacuna, al
Poblenou, ha estat una festa per a
les entitats veïnals i culturals de la
Dreta de l’Eixample.

Edifici d’intensa història
L’antic taller del carrer Bailèn,
70 és un edifici peculiar no només
per la seva construcció única, la
seva bonica reixa forjada i la natura que amaga al vianant tafaner
els seus secrets. Ho és també per
la seva intensa història vinculada
a l’art i la cultura teatral de la
ciutat. Està inclòs al Catàleg de
Protecció del Patrimoni de Barcelona com a bé cultural d’interès
local i necessita una reforma in-

tegral per a la qual, ara per ara,
no hi ha diners, segons ha reconegut el regidor de l’Eixample,
Jordi Martí. Estem parlant d’un
edifici de tres plantes i un soterrani que ha tingut moltes vides i
en cada bugada ha perdut un llençol. Construït originàriament com
un taller d’orfebreria per la famí-
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Les entitats veïnals
qüestionen la intenció
del consistori de
convertir-lo en un
equipament de ciutat
lia Masriera, ha estat també sala
d’exposicions, teatre i convent de
clausura fins que l’última mare
superiora el va llegar als actuals
propietaris.
Tanmateix, victòries veïnals
a banda gràcies a la participació
intensa d’entitats com Òmnium
Cultural, el Grup d’Arquitectes
de l’Eixample del COAC, el Casal
de Joves La Dreixa i l’AV Dreta de
l’Eixample -aplegades a partir del
2017 en la Plataforma Masriera-,

la realitat és que encara queda per
recórrer un llarg camí ple d’obstacles i no només per raons econòmiques. Potser el tema pendent
més important és el que té a veure
amb els usos futurs del taller i, en
aquest sentit, el més calent és a
l’aigüera per les diferents visions.
Les entitats de la Dreta reclamen
que sigui un ateneu i que aculli
sobretot les entitats del barri.
Mentrestant, la idea del regidor
de l’Eixample, Jordi Martí, és de

donar-li una “doble dimensió”, és
a dir, espai comunitari d’ús veïnal
i espai teatral d’àmbit barceloní.

El veïnat no se’n refia
La visió institucional d’optimitzar
al màxim l’explotació del futur
equipament és molt qüestionada
al barri. Des de l’AV de la Dreta es
recorda que ja es va fer un experiment semblant amb la col·lapsada
Casa Elizalde del carrer València,
“víctima del seu propi èxit com a

centre de serveis culturals a la ciutat”. L’associació veïnal insisteix
que hi ha dèficit d’espais per a la
gent jove i no tant jove d’un barri que s’està despoblant a marxes
forçades per culpa de l’especulació immobiliària i la gentrificació
que ha provocat la invasió d’oficines, pisos turístics i hotels. “Com
a entitat defensarem la visió més
comunitària de l’ateneu i casal cívic”, explica Jaume Artigues, president de l’AV Dreta de l’Eixample.

La primera compra va fallar
No és la primera vegada que el consistori
barceloní prova de comprar el taller de la
família Masriera amb una “carambola”, com
així ha definit Martí l’operació. El primer
intent -fallit- es va produir durant el govern
de Xavier Trias, però la rocambolesca operació
orquestrada des del govern municipal era tan
fosca i estava tan vinculada a l’especulació
immobiliària que va acabar a la paperera pel
rebuig social i mediàtic que va suscitar.
La proposta era que la promotora KKH
Property Investors, propietària de l’edifici

del Deutsche Bank, comprés l’antic taller del
carrer Bailèn a la Fundació Pere Relats per
195 milions d’euros i el cedís a Barcelona
per compensar així un canvi de planejament
urbanístic que li permetria construir un
hotel de luxe després d’enderrocar l’antiga
seu del banc alemany. En el tripijoc per
donar llum verda a un gratacel a la cruïlla
de Diagonal amb Passeig de Gràcia també
hi apareixien els Lluïsos de Gràcia, que es
venien els drets d’edificabilitat de l’immoble
del carrer Verntallat.

Opinió
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Racisme
i violència policial

pau rodríguez/el diario.es
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Maestra contra
las brechas

La veu del

CARRER

Fa sis mesos que un milió i mig d’estudiants no han pogut
trepitjar els centres educatius. Quan tanquem aquest
editorial, es compleixen 15 dies de l’inici del curs escolar
més anòmal de la nostra història. Il·lusió i pors s’han
barrejat a les aules, als patis, a les portes de les escoles. Uns
dies carregats d’intenses emocions i de molts aprenentatges.
Famílies, professorat, estudiants, equips directius, estem
tots fent un esforç titànic perquè nosaltres sí que col·loquem
l’educació al lloc primordial que li toca i no estalviem en
compromís i dedicació per pal·liar les moltes mancances
amb què hem reiniciat el contacte presencial.
Els responsables polítics no han estat a l’alçada dels
reptes que la crisi de la Covid ens ha plantejat. Sota el
signe de la manca de planificació política i els recursos
insuficients, s’ha derivat la responsabilitat als centres i a
la comunitat educativa. Equips desbordats per la gestió
de l’excepcionalitat i per poder oferir una tornada segura i
emocionalment assumible.
Ha quedat palès que la presencialitat plena és
imprescindible perquè l’educació pugui mantenir el seu
paper igualador, però s’han de resoldre els problemes
d’espai, les ràtios excessives que no permeten garantir la
seguretat, la clamorosa manca de professorat, la substitució
del personal vulnerable, la provisió del material de
protecció, la dotació de personal sanitari... I tot això demana
recursos, revertir el fet que la despesa pública en Educació
se situava al 2018 en un 3,67 del PIB (un 4,34 al 2010, amb
el govern tripartit), lluny de la mitjana de 5 de la UE.
Que l’educació no era un servei essencial per al nostre
Govern ja ho sabíem: arrosseguem una dècada de fortes
retallades que, en termes d’abandonament escolar
prematur, ens mantenen en una posició destacada (un
24,7% entre els nois i un 13% entre les noies, cridanera
diferència!) respecte a la mitjana europea (de l’11,9 i el 8,6,
respectivament), mentre l’últim Informe PISA reflecteix una
considerable baixada de punts en relació a l’anterior.
També caldrà abordar les inevitables mesures davant dels
contagis. PCR massius, permisos retribuïts als treballadors
amb menors en situació de quarantena i cobertura de
les famílies. Un seguit de necessitats que justifiquen la
convocatòria de vaga que fan diversos sindicats per als
propers 9 i 15 d’octubre. Ja està bé de jugar amb el futur!
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El ninot de
El Roto

SOS per l’educació

La veu dels
lectors
Cal trepitjar carrer!

Meritxell M. Pauné,
nova directora del
‘Tot Barcelona’
redacció carrer

Estem contents i orgullosos que
la nostra amiga i companya de
consell de redacció Meritxell M.
Pauné hagi assumit el repte de
dirigir el digital Tot Barcelona.
Meritxell és una periodista de
primera que coneix en profunditat la Barcelona dels barris. Recordem que quan va aparèixer
per la Favb volent col·laborar
amb Carrer dedicava els caps
de setmana a recórrer els barris
de la ciutat fent-se acompanyar
quan era possible de veïnes i
veïns coneixedores del territori que trepitjaven, emulant el
mestre Huertas Clavería dues
generacions després. Després
d’haver treballat durant uns
anys a La Vanguardia digital,
ara agafa les regnes d’aquesta
publicació barcelonina a la qual
segur que transmet la seva sensibilitat huertamara.

Quan es fan només les coses des
de la taula, és impossible que els
resultats siguin bons.
Després del confinament total,
a l’entrada de la fase 1, primers
de maig, per facilitar el passeig
i mantenir les distàncies, es van
senyalitzar diferents carrers de la
ciutat, restringint l’accés de vehicles, convertint la calçada amb
una “Zona de prioritat per a vianants”.
D’entrada, la mesura sembla
oportuna i encertada.
Després, en molt casos, la decisió resulta calamitosa.
Això és el que he viscut sota de
casa, al barri de la Prosperitat i
concretament al carrer Pablo Iglesias i de la Flor de Neu.
Cada dia al matí, dos operaris i
un vehicle d’una empresa privada,
Constraula, posaven les tanques,
tallant el carrer. El cartells i la
senyalització vertical, collada al
terra, aclaria el motiu: “Mesures
Covid. Xarxa d’itineraris segurs
per a vianants”. Al vespre, plogués
o fes sol, l’operació inversa: vehicle i dos treballadors per retirar
les tanques.
Bé, retirar-les no calia. Endreçar-les i prou. El primer vehicle
que arribava el matí, les apartava
i el trànsit quedava com sempre.
Sortosament, la gent és prou
assenyada i ningú no va gosar mai
caminar pel mig del carrer.
A mitjans de la tercera setmana de setembre la paròdia diària,

mantinguda durant mesos, s’ha
acabat. Costa entendre com es pot
prolongar una situació així, amb
tot el que comporta de negatiu
per a la credibilitat, la imatge i el
malbaratament de diners.
Diuen que tot plegat era un
“malentès” i que la idea era fer
l’operació només un dia a la setmana: dissabte o diumenge!
Inquieta pensar que alguns es
puguin quedar tranquils, amb això
del malentès. Pagar amb diners
públics per un servei inútil, encara
que siguin “pocs” dins dels grans
números de les despeses municipals, és una greu irresponsabilitat.
Aquests diners haurien servit,
per exemple, per pagar a qui fes
pedagogia sobre l’ús de l’espai
urbà, si s’hagués portat a la pràctica, amb rigor, allò que els “ideòlegs”, fent tele-treball, havien
pensat per a un dia a la setmana.
Aquests, sense trepitjar carrer, no us estranyi que el que ha
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continuat essent un espai només
per al cotxe, ho comptabilitzin a
l’hora dels grans números: metres
quadrats de vials guanyats per
pacificar i humanitzar els nostres
carrers! Impresentable!

LA CAMBRA FOSCA

arnau de vilanova
La Prosperitat, Barcelona

Condemna a la brutalitat
policial

Avui, nou anys i tretze dies després
del desallotjament de la plaça Catalunya, en el qual vaig resistir
pacíficament com tantes i tantes
persones, ha sortit la sentència
que condemna Jordi Arasa per dos
delictes de lesions a dos anys i
quatre mesos de presó i a suspensió de feina i càrrec públic mentre
duri la condemna. El dia on es va

manel puyal

dir “aniré fins on la llei em permeti
i més enllà” de Felip Puig.
Fa nou anys d’un moment d’empoderament col·lectiu del “ningú
ens represent”, i cal recordar que
ningú es pot apoderar d’aquell llegat, que és de totes i tots.
Després de nou anys i tretze
dies que em fessin vuit punts de
sutura al cap, llavi i colze, múltiples contusions i unes seqüeles
emocionals que han durat massa.
Nou anys i tretze dies del llarg
camí de la querella col·lectiva
Som27m i la tenacitat de les advocades i advocats per tal que el
procés judicial no s’arxivés i lluitar contra dilacions innecessàries,
que ha permès arribar fins avui i
haver-nos sentit acompanyades.
D’agraïment a totes aquelles persones que d’una manera o una altra, ja sigui declarant, cobrint-ho
mediàticament,
acompanyant,
empenyent el procés judicial i
sobretot fent que no caigués en
l’oblit. Gràcies.
La presó no és solució, la sentència ha de servir per una reforma i un control de la policia en
general i, en concret, dels Mossos
d’Esquadra. Perquè el que va succeir no torni a passar. Perquè no es
repeteixin declaracions de responsables polítics, com l’expresident
Artur Mas, dient que la intervenció
policial va ser “ajustada”. Perquè
que un agent investigat per mala
praxis en la seva feina no sigui
ascendit en el càrrec. L’administració i el Govern no poden seguir
afavorint la impunitat ni encobrint
cap impunitat. En el record, ara i
sempre, totes aquelles persones
víctimes de la brutalitat i dels
muntatges policials.
Jaume Declòs i Ayats
Barcelona, 9 de juny de 2020

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.

Sense cens dels
edificis amb amiant

El problema
és l’ocupació?

Que l’amiant és un material
cancerigen ja no ho discuteix
ningú. A comptagotes, i
gràcies al treball constant
d’activistes conscienciats,
anem coneixent l’extens
llistat d’edificis afectats a la
nostra ciutat. Alguns d’ells són
propietat de l’Administració,
com és el cas de dos centres
educatius del barri de la
Prosperitat, construïts als
anys 70 i denunciats per
famílies i associacions
veïnals, que alerten que la
vida útil d’aquest material
ja s’ha acabat i poden estar
desprenent fibres i partícules
perilloses sobre un alumnat
jove, més exposat als efectes
nocius. La Comissió contra
l’Amiant de la Favb demana
la publicació urgent d’un cens

Els activistes pel dret a
l’habitatge venen denunciant
que la pròrroga que va aturar
els desnonaments durant
l’estat d’alarma ha sigut un
mirall: no hi ha dia que no
s’executin mitja dotzena.
La presència de veïnes i veïns
solidaris està aconseguint
aturar alguns, com el que
es pretenia portar a terme
al barri del Turó de la Peira.
Però al districte de Sant
Martí es va expulsar una dona
i els seus quatre fills que
vivien en un pis propietat
de l’Incasòl: la Generalitat
no va voler negociar i, per
acabar-ho d’adobar, el jutjat
no va avisar els serveis
socials municipals, per la
qual cosa la família va quedar
completament desemparada.

Uralita a una escola del barri
de la Prosperitat
dels equipaments que contenen
aquest material i que s’actuï
sense dilació per retirar-lo.

El 17 de setembre, al Carmel,
un altre desnonament va
acabar amb els activistes
copejats i desallotjats pels
Mossos d’Esquadra. El pis era
propietat d’Oleguer Pujol,
fill d’una “coneguda” família
imputada per corrupció, que
es va negar a negociar. Només
són alguns exemples d’un
drama social de primer ordre.
Ara bé, últimament hem
d’escoltar arreu missatges
d’una campanya política i
mediàtica que ens intoxica
assenyalant que el problema
número u de l’habitatge
és l’ocupació. Que no ens
enganyin! El problema és
un altre: la precarietat
laboral i el preu prohibitiu de
l’habitatge que impedeixen
exercir aquest dret universal

Pedro Álvarez: última oportunitat
Ja fa 27 anys que el jove Pedro Álzarez va morir
assassinat d’un tret al cap. La Policia Nacional
va detenir com a sospitós el policia José Manuel
Segovia, que va passar unes setmanes a la presó
i després va ser posat en llibertat per “falta de
proves”. Ara estem a les portes que el cas sigui
arxivat definitivament: l’última paraula la té
l’Audiència de Barcelona. Tant la incansable
família de Pedro com nombroses entitats en
defensa dels drets humans demanen que es
reprengui la investigació tenint en compte
noves proves que podrien esclarir els fets. Però
molt ens temem que la mort de Pedro Álvarez
augmentarà la llista d’assassinats impunes.

EN POSITIU
Salvem el recinte
de l’Escola Industrial
El jutjat, per al veïnat
El barri continua vigilant, i la plataforma “Salvem els jutjats”
recorda que el ple de districte de Ciutat Vella va aprovar en el
seu dia que els 4.500 metres quadrats de sòl públic propietat
de l’Ajuntament i cedits a la Generalitat per encabir els antics
jutjats, ara buits, serveixin per acollir equipaments. Ara és
el moment de concretar: el teixit social vol equipaments
comunitaris i habitatge de lloguer accessible per aturar l’expulsió
del veïnat per part dels propietaris del sòl, immobiliàries i
fons voltor, que s’han fet els amos del barri. L’Ajuntament ha
d’actuar i la Generalitat no n’ha de posar traves.

Les administracions
autonòmica i municipal
s’estan plantejant que
l’ampliació de l’Hospital
Clínic ocupi una part del
solar del recinte de la
propera Escola Industrial.
En saber-ho, la ciutadania
ha reaccionat. Es tem que
l’ampliació acabi sent
una operació especulativa
i poc respectuosa amb
el patrimoni de la
ciutat, les necessitats dels barris i la intensa i vertebradora
activitat ciutadana que s’hi realitza. Les associacions veïnals de
l’Eixample, la Favb i la demarcació de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes, entre d’altres, veuen necessari que s’obri un
debat ciutadà abans de prendre una decisió, i amb aquest
objectiu han creat la plataforma “Un nou Clínic es possible,
salvant el recinte de l’Escola Industrial”.
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miguel pajares
president de la comissió
catalana d’ajuda al refugiat

Racisme i violència policial

L

a vida dels negres importa!”,
aquest crit que ha elevat la
lluita antiracista a cotes
mai assolides, des que George Floyd va ser assassinat per la
policia als Estats Units, posa de manifest una cruel veritat: el racisme
institucionalitzat atorga un valor
diferenciat a les vides de les persones. Unes importen més que unes
altres. Podem escandalitzar-nos
per la facilitat amb què els policies
nord-americans maten negres desarmats, però a Europa, a Espanya,
a Catalunya, també les vides de les
persones estan categoritzades.
Fixem-nos en els rescats al mar.
Uns pescadors nacionals amb problemes poden mobilitzar una ingent quantitat de mitjans per al seu
rescat. En canvi, moltes d’aquelles
persones a les que anomenem immigrants moren cada dia al Mediterrani
sense que els governs europeus s’hagin decidit a posar els mitjans de rescat adients, ni les societats europees
s’hagin aixecat per exigir-ho. S’ha
imposat un paradigma paorós: que
està bé que morin els immigrants i
refugiats al Mediterrani perquè això
dissuadeix uns altres d’intentar creuar-lo. Aquestes vides que es perden
es fan servir com a instrument de
control de fronteres. Difícilment podríem trobar una escala més baixa
per a la seva valoració.
Aquesta és la realitat: les nostres societats han categoritzat les
persones i han donat diferent valor
a les seves vides. D’on procedeix tal
estructura conceptual? Als Estats
Units, l’origen pot situar-se en el fet
d’haver nascut com a país esclavista.
L’esclavisme partia de no considerar
persones els negres, o de creure que
Déu els havia creat com a éssers
inferiors que havien d’estar al servei dels blancs. Ja podem imaginar
l’enorme pòsit racista que això deixa
durant moltes generacions després

joan linuxbcn-9 barris imatge

Pintada al barri de Porta, a Nou Barris, vista durant el confinament
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Quan l’Estat democràtic assumeix
el monopoli de la violència i reparteix
armes a la policia, ha d’instaurar també
els tallafocs necessaris perquè això no
es torni en contra dels ciutadans
que s’hagi produït l’abolició de l’esclavitud. Anys enrere, a mi em va
sorprendre la profunditat dels prejudicis racistes a Romania i d’altres
països de l’Europa de l’est respecte
als gitanos, i l’explicació estava en
què en aquests països els gitanos
van ser esclaus fins a la segona meitat del segle XIX, més o menys com
els negres als Estats Units. Igualment, molts altres Estats europeus
van ser traficants d’esclaus fins a
aquelles dates. I, a més, els Estats
europeus van néixer com a estats

colonitzadors, i això deixa el mateix
pòsit que l’esclavisme respecte a les
persones que procedeixen dels indrets que van ser colonitzats.
El racisme en el món ric que va
ser esclavista o colonitzador està institucionalitzat, cosa que implica que
les persones que el pateixen, ho fan
en múltiples situacions. La violència
policial no és sinó l’últim esglaó d’un
conjunt d’actes que les persones racialitzades pateixen a diari: desavantatges en l’accés a les feines, rebuigs
en l’accés a serveis com l’habitatge,
mostres de desconfiança cap a elles,
insinuacions de ser sospitoses de
delinqüència, etc. Tot això està normalitzat a la nostra societat, és quotidià, però quan la persona que ho
pateix té al davant una patrulla de
la policia... Compte! Perquè aquests
policies, a més d’anar carregats amb
els mateixos prejudicis que molta
altra gent, també porten armes. No

Maestra contra las brechas
el diario.es- cuaderno 28, junio de 2020
Pau Rodríguez

El inicio del curso 2019-2020 en el IE La Mina
fue especial. Por primera vez, todos los alumnos de Sexto que se habían ido de vacaciones
en junio habían vuelto en septiembre para empezar la ESO. Nadie se había perdido por el camino. Y esto, en un centro educativo con mayoría de familias en riesgo de exclusión y graves
problemas de absentismo, es una prueba de
que la acción educativa puede cambiar vidas.
Así lo ve al menos Marta del Campo (Barcelona, 1965), directora de este instituto-escuela desde
2016. “Es un orgullo comprobar que lo que haces
sirve. Estamos garantizando que nadie pierda
oportunidades”, sostiene. Garantizar el derecho a
la educación, un principio que se recoge en todas
las leyes y que se da por sentado en la gran mayoría de los hogares, es todavía una entelequia en
la Mina, aún hoy el barrio más estigmatizado de
Sant Adrià del Besòs y de toda Catalunya.
Del Campo acumula años de docencia en
institutos de barrios considerados gueto, a
menudo con un número elevado de población
gitana, como Sant Roc en Badalona o Sant
Cosme en el Prat. Profesora de inglés de formación, ahora ejerce de directora. “Somos un
equipo que atiende a las familias diariamente.
Tienen mi teléfono y me paso el día contestando, casi no uso el despacho”, resume.
Es lo que les ha ocurrido estos días, durante la epidemia. Durante las primeras semanas
recurrieron al whatsapp para proponer a los

niños y niñas actividades didácticas y deberes,
puesto que la mayoría no tiene internet en casa.
Luego decidieron hacer kits con cuadernos y
material escolar para cada uno de ellos, y en las
últimas semanas directamente se han puesto
el sombrero de servicios sociales para repartir
80 menús diarios de los que cocina el proyecto
World Central Kitchen. También entregan a las
familias tiques para el mercado que costean los
mismos docentes con un número de cuenta que
hacen circular entre su entorno.
“El problema no es la brecha digital, de la
que tanto se ha hablado, sino la social, que en
este barrio ha existido siempre y ahora es más
visible porque muchos viven de la economía
sumergida”, alerta. Uno de los temores de esta
profesora es que con la epidemia se erosione el
vínculo de los alumnos con el centro, el delicado
pilar sobre el que se construye la educación en
este barrio. “Lograr el sentido de pertenencia es
fundamental”, asegura sobre la comunidad gitana, y esto se consigue “con referentes positivos”,
universitarios y profesionales de referencia que
hayan salido del barrio. “Las expectativas son la
clave: sentir que el maestro cree en ti, eso es lo
que crea un punto de inflexión en su educación y
lo que luchamos por conseguir”, defiende.
Del Campo sabe que el IE La Mina es su lugar y duda que vaya a cambiar en busca de otras
realidades. Ya lo hizo en el pasado, pero cuenta:
“Me rebotaba demasiado ver el comportamiento
conflictivo de alumnos de familias adineradas,
sin que hubiese una razón social detrás”.

s’ha de rebuscar molt: durant l’estat d’alarma per la Covid-19, l’Alt
Comissionat de Nacions Unides per
als Drets Humans va rebre diverses
desenes de denúncies de racisme
policial a Espanya contra persones
negres o afrodescendents, àrabs, gitanes i llatines. L’organització SOS
Racisme també va denunciar un
increment de les identificacions policials per perfil racial. I si ens allunyem una mica més en el temps, podem repassar els informes anuals de
la citada organització i veurem que
els actes racistes més greus són els
perpetrats per la policia.
Tota forma de racisme és menyspreable, però quan procedeix
dels cossos policials té una especial gravetat. Tenir un matxet, una
espasa o una pistola penjada del
cinturó sempre va modelar el comportament de la gent. Al llarg de la
història, el masclisme i el patriarcat
s’expliquen, en part, perquè eren els
homes els que feien la guerra. El colonialisme, germà gran del racisme,
també va ser el domini de qui tenia
les millors armes. Una arma atorga
poder, en definitiva, i sovint genera
sensació de superioritat i prepotència. D’aquí que, quan l’Estat democràtic assumeix el monopoli de la
violència i reparteix armes entre un
col·lectiu al qual anomenem policia,
ha d’instaurar també els tallafocs
necessaris perquè això no es torni
en contra dels ciutadans. L’abús de
poder per part d’algú a qui s’ha atorgat una arma hauria d’estar fortament castigat. I, per tant, el comportament racista d’un policia també
hauria de tenir un càstig addicional.
En una actuació racista, el fet de ser
realitzada per un policia hauria de
considerar-se com a agreujant. I no
sempre és així. O no ho és gairebé
mai. Més aviat, els comportaments
racistes policials es veuen beneficiats per altes dosis d’impunitat.

Juan Marsé
redacció carrer

Juan Marsé, autor d’esplèndides
i emotives novel·les situades a la
postguerra barcelonina, més concretament al barri del Guinardó i
els seus voltants, va haver de morir un 18 de juliol, dia del cop militar contra la república espanyola.
Encara li va donar temps a donar
el vist i plau a la publicació d’un
manuscrit perdut als anys seixanta que havia titulat Andalucía,
perdido amor. L’any 1962 Marsé vivia a Paris i Pepe Martínez,
l’editor de Ruedo Ibérico, li va encarregar una crònica de l’Andalusia antifranquista. L’escriptor va
recórrer les seves terres, pobles i
ciutats i va lliurar el manuscrit
a l’editorial. No es va publicar i,
el que és pitjor, va desaparèixer.
L’any 2012 el seu biògraf José María Cuenca el va localitzar a l’arxiu de l’Institut d’Història Social
d’Àmsterdam. Estava firmat amb
el pseudònim Manolo Reyes, el
nom de Pijoaparte, el protagonista de Últimas tardes con Teresa.
Als 87 anys, Marsé estava encantat amb la troballa i sorprès de la
qualitat del manuscrit. L’editorial
Lumen el publica amb el títol Viaje al sur. Tot un regal.
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DOSSIER

La crisi sanitària ha posat contra les
cordes el funcionament del sistema
social arreu del món i en totes les seves
facetes. Ha canviat el ritme de la nostra
ciutat. I ens ha obligat a cadascun de
nosaltres a reflexionar sobre què és
essencial per a la vida

Barcelona a vida o mort
Marc Andreu

a primavera i l’estiu del 2020
han estat diferents. Arreu del
món com a Barcelona. La pandèmia del coronavirus ho ha trasbalsat
tot. Fins al punt que, durant setmanes,
la ciutat que sempre bullia d’activitat i
de visitants no tan sols ha rebaixat el
seu ritme fins a estampes preolímpiques,
com s’ha vist de juny a setembre, sinó
que fins i tot va quedar pràcticament
paralitzada, i buits els seus carrers,
durant bona part dels mesos de març,
abril i maig. Només els serveis sanitaris
i essencials van mantenir viva la ciutat
enmig d’una situació que va desbordar
tothom i totes les administracions (si bé
l’Ajuntament de Barcelona, més enllà
de les seves competències i recursos, va
respondre millor que d’altres a l’emergència). Era el confinament i l’estat
d’alarma que, terminologies jurídiques i
decisions polítiques a banda, segueix vigent en l’esglai de la població.
És l’esglai d’una societat de consum i
del benestar que oblida molt ràpidament
i no té memòria d’haver viscut una situació crítica i tan dura com aquesta des
de la guerra civil i la immediata postguerra. Per això, i després de setmanes
de confinament, per Sant Joan la gent
va sortir de l’estat d’alarma amb alegria
però aquesta tardor sap que no reprèn
cap normalitat, ni nova ni vella, perquè
la covid-19 segueix contagiant sense que
encara hi hagi ni vacuna ni tractament.
I perquè, en general, els polítics governants i teòricament competents han
estat tant o més irresponsables que la
ciutadania en no prendre totes les mesures que calien, posant tots els recursos,
mitjans i també la transparència comunicativa necessàries, per controlar una
situació sanitària amb els pitjors índex
d’Europa i que va acompanyada d’una
crisi econòmica i social sense precedents.
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Mirada local amb òptica externa
“Alguna cosa ha canviat”, respon el fotoperiodista Emilio Morenatti quan se li
pregunta si la ciutat és la mateixa ara
que abans. Delegat de l’agència Associated Press per a Espanya i Portugal, nascut el 1969 a Zaragoza, criat a Jerez de la
Frontera i veí del Poblenou des de fa una
dècada, on va recalar-hi després de voltar
per mig món com a reporter de guerra (el
2009 va perdre un peu per una explosió
a Kandahar), la seva mirada local però
amb perspectiva externa és un bon punt
de vista per fer la crònica de la Barcelona d’aquests mesos. La ciutat i la societat que Morenatti ha fotografiat i servit
des de la seva agència o les xarxes socials
-amb portades i imatges que han donat la
volta al món i han aixecat polèmiques locals, com quan va mostrar les platges de
Barcelona plenes a vessar durant el desconfinament- és, com ell expressa, “difícil
de definir”. Perquè durant el confinament
la ciutat “estava morta de vida humana
però hi sorgia la vida natural” i perquè “la
solitud i l’hostilitat que et feien sentir els
carrers deserts contrastava amb la protecció i el refugi d’arribar a casa”.
“Aquesta sensació ja no la tinc després
del desconfinament”, confessa. I això que

emilio morenatti-associated press

Una parella d’avis s’abracen protegits del contagi de la Covid-19 per plàstics i mascareta
“ha canviat tot” i que, per a un fotògraf,
dona molt de joc “veure la gent amb mascareta, que és visualment molt impactant”. Però així com Morenatti recorda
que el va commoure “veure les cues dels
supermercats amb la gent guardant escrupolosament les distàncies i deixant-se
fer fotos com assumint un punt de protagonisme en la Història”, ara creu que
“aquella consciència no sé si ha desaparegut però sí que s’ha relaxat”. “Per què, si
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“Nosaltres, els periodistes,
havíem d’explicar el drama
de la pandèmia i no ens han
deixat, cosa que ha contribuït
a mantenir-nos anestesiats”
la situació és igual de dramàtica?”, s’interroga ell mateix. I respon: “Potser perquè la gent tenia por del desconeixement,
del virus i el perill desconegut; i això era
el que nosaltres havíem d’explicar i no
ens van deixar. D’alguna manera, no
haver pogut accedir a explicar el drama
des de la part més dura i des del primer
moment ens ha anestesiat i ens ha dut
al punt on som ara, quan seguim sense
saber què és el que passarà”.
Les reflexions de Morenatti no són
gratuïtes ni abstractes, sinó que parteixen de l’experiència viscuda com a fotoperiodista ara i aquí, abans i arreu. Al
març, des del primer moment, ell, com
altres fotògrafs i periodistes, es va intentar apropar als hospitals, a les UCI

i als cementiris, i es va topar amb un
mur. “Durant setmanes, les autoritats
van ignorar totes les peticions oficials,
fetes com a periodista i en nom d’una
agència internacional de prestigi com
AP, de poder accedir als centres hospitalaris i als cementiris per verificar amb
imatges les informacions que deien que
les UCI s’estaven col·lapsant i que els
morts creixien exponencialment”, explica. Davant d’aquesta negativa, va haver
de tirar d’experiència, d’audàcia i dels
recursos que proporciona la combinació
del reporterisme de guerra i “el periodisme veïnal i de carrer”.
Fent paral·lelismes amb la seva experiència com a corresponsal de guerra,
diu que “era com quan no pots creuar el
front, la primera línia de foc, i t’han d’explicar els locals el que passa; en aquest
cas no eren locals, sinó tuits i coneguts de
coneguts”. Com que, d’entrada, l’accés a
les UCI de l’Hospital del Mar o de la Vall
d’Hebron li va ser impossible, les dues
primeres setmanes d’estat d’alarma el
fotoperiodista es va centrar a fer treball
de carrer. Però “els carrers estaven buits
i només hi havia la gent sense sostre que
s’hi havia quedat atrapada; ells eren els
únics testimonis i estaven desorientats,
no aconseguien saber què passava”.
Fins a l’extrem, recorda Morenatti,
que una persona sense casa li va arribar
a preguntar si havien arribat “els marcians” o, un altre, “si hi havia hagut un
accident nuclear”. Sense deixar la càmera, també va fer servir la gravadora
i tot això ho va publicar a través d’Associated Press. “Va ser interessant perquè
era molt fàcil veure’ls; eren l’únic vestigi

humà que hi havia al carrer. Els més vulnerables eren més vulnerables que mai.
I vaig recórrer tot el casc antic de Barcelona fins a comprovar que hi havia desabastiment: no tenien ningú que els donés
caritat ni cap bar on poder fer un cafè o
un entrepà i hi havia gent passant-ho
molt malament”.
Sense permís per accedir als hospitals
a explicar què succeïa, el fotoperiodista
va tirar de “coneguts de coneguts i de
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“Els carrers estaven buits a
excepció de les persones sense
casa que s’hi havien quedat
atrapades; els més vulnerables
ho eren més que mai”
confiances de gent concreta” per poder
fotografiar la tragèdia. Amb els metges
d’atenció primària del CAP de les Corts
va poder visitar malalts a domicili i comprovar “el temor de tota la gent que ja
portava molt de temps confinada i, en
especial, la vulnerabilitat de les persones grans”. Compartir la jornada amb la
gent de les emergències sanitàries fins
a “retirar algun cadàver amb ells” li va
permetre “descobrir una quinzena de
persones que vivien amb por a casa seva;
veure la por a cadascuna de les cares i
dels ulls d’aquella gent, que sovint vivia
en pisos sense ascensor i decorats encara
a l’estil dels anys 70” i que contrastaven
passa a la pàgina 12 2
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gent amb el seu teleobjectiu i va haver
de sortir a TV3 i a RAC1, “en programes
seriosos”, no pas a defensar-se d’atacs a
les xarxes, sinó a explicar-se “des de la
deontologia d’un mitjà anglosaxó i des de
la responsabilitat en el periodisme”.
Amb diversos premis internacionals
de fotografia al seu currículum, Morenatti diu que li costa “creure que hi hagi
gent que li doni més credibilitat a un
expert que parla d’efectes òptics davant
d’un professional que porta 35 anys fent
fotoperiodisme”. I explica que si va fer les
fotos de la platja de Barcelona amb teleobjectiu, o les de les terrasses dels bars
plenes de gent sense distància a Tarragona i Girona en sortir de la fase 1, que
també van aixecar polseguera, és perquè
“el periodisme és avançar-se a explicar
les coses”. Sense veritats absolutes, la feina del fotoperiodista és donar el seu punt
de vista: “Amb l’angular no s’apreciava el
número de gent que hi havia, i fer servir
el tele no era mentir, sinó explicar que hi
havia molta gent i que per irresponsabilitat de tothom, malgrat veure-ho venir, no
n’aprenem i no ens prenem seriosament
ni el que ens diuen des del periodisme ni
el que el sentit comú aconsella”.

2 ve de la pàgina 11
visualment amb els metges o ell mateix,
que hi entraven enfundats amb uns EPI
o vestimenta de ciència ficció que havien de canviar-se a cada casa. “Va ser un
període molt intens”, diu tot recordant la
por i, sense manies, les vegades que va
arribar a plorar fent la seva feina.
Després d’aquelles jornades extenuants, Morenatti aprofitava el barri i sortia cada tarda a la Rambla del Poblenou
a escoltar els aplaudiments i fotografiar
les escenes de la gent als balcons: “Jo era
l’únic que estava al carrer i algunes vegades la gent que em veia des dels balcons em demanava fotos sense saber que
sortirien en mitjans nordamericans. Buscava imatges que fossin molt visuals per
explicar què és el que passava, i a cada
racó hi havia un detall i cada detall em
donava una imatge del barri”. Ningú no
li va posar problemes per fer-los fotos i
ell argumenta que “no eren només una
fórmula de visibilitzar l’aplaudiment als
sanitaris, sinó sobretot aquella decisió
col·lectiva de quedar-se a casa”. I valora: “Va ser molt bonic perquè em sentia
part de l’engranatge que dona sentit a la
funció del periodisme en la societat, i això
passa molt poques vegades, només quan
estàs en un lloc de conflicte o davant d’un
esdeveniment espontani”.

Cap a la platja!
Després de mesos d’estricte confinament,
la gent va decidir anar a la platja i, com
diu Morenatti, “va anar-hi sense recular
tot i que allò estava a petar”. Ell també,
perquè aquell dia estava de festa i com
que és del barri i li quedava a prop, va
prometre als seus fills que anirien a la
platja. Sense càmera, només amb els flotadors. “Però quan vaig veure la gentada,
se’m va estroncar el rotllo, vaig tornar
amb la canalla a casa i vaig agafar la càmera per tornar a fotografiar-ho. No em
van deixar pujar a la torre de salvament
i vaig haver de fer les fotos des de dalt

Paral·lelismes amb llocs de guerra
Morenatti troba “gran similitud” entre
treballar en guerres i el que va significar
la seva feina durant el dia a dia de l’estat d’alarma. “No era una guerra, però la
percepció sí que era d’estar en un lloc en
guerra. El confinament equival a un toc
de queda, i el toc de queda és bàsicament
un carrer desert i guàrdies que et deixen
passar perquè ets periodista o que et detenen o et fan tornar. A la guerra entre
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Morenatti troba gran
similitud entre treballar
de fotoperiodista en guerres
i la seva feina durant el dia
a dia de l’estat d’alarma
Israel i el Líban del 2006, les ciutats eren
tan fantasmes com durant el confinament d’aquí; l’única diferència és que no
queien els míssils, però la sensació era
la mateixa. No era un toc de queda, era
un confinament; però els que hem viscut
guerres sabem les semblances davant
d’un enemic invisible i comú que existeix
i que en aquest cas és el virus”.
I els morts? Per què hem vist pocs
morts? “No em sorprèn que ens hagin
impedit l’accés a les UCI, als tanatoris i
als cementiris”, diu Morenatti. “Quantes
escenes ens hem perdut? La nostra societat oblida molt ràpidament i potser sí que
hagués generat alarma social o a certes
persones els hagués atemorit si haguéssim pogut ensenyar algunes coses, però
també s’hagués conscienciat una altra
part de la societat i aquells que van arribar a dir que no havien vist cap mort en
tota la pandèmia, com va passar amb la
ultradreta a Madrid, o els negacionistes
que hi ha arreu i que segueixen creixent
no ho tindrien tan fàcil”.
Moments colpidors
Morenatti retreu a les autoritats -tant li
fa si és l’Ajuntament de Barcelona que
no el deixava entrar als cementiris com
el de Madrid que no va respondre mai les
peticions d’AP de poder accedir al dipòsit
de cadàvers del Palacio de Cristal- haver
impedit “explicar coses quan la gent necessitava respostes i estar informada”.
Ell va arribar a fer guàrdies al cementiri
de Poblenou un dia sí i un altre també
per poder fer fotos de funerals on no hi
havia ningú, només els enterramorts.
“Eren funerals sense ànima i això ens ho
van prohibir ensenyar amb un argument
tan pobre com el de la nostra seguretat”,
critica. Ell va plorar la primera vegada

“Una dona enterrava el seu
pare -abans va ser un germàsola amb la seva mare
a metres de distància,
abraçant-se a ella mateixa”

l

“A l’Orient Mitjà et conviden
a casa seva a ensenyar-te els
seus morts; aquí, som una
societat molt conservadora
que oculta la mort”

emilio morenatti-associated press

La imatge del pàrquing del tanatori de Collserola ple de taüts amb
cadàvers de morts pel coronavirus (a dalt) contrasta amb la del mirador
de la platja del Bogatell ple de gent el primer dia que es va poder sortir de
casa (a baix) i la de la gent als balcons aplaudint o fent música cada tarda
durant el confinament (al mig)
que va poder presenciar un funeral amb
permís: “Una dona enterrava el seu pare
i abans ja havia enterrat un germà sense
poder ser-hi present; estava sola al cementiri, amb la seva mare a metres de
distància, i s’abraçava a ella mateixa,
ella sola. Necessitava que l’abracessin i
ho havia de fer ella mateixa!”.
Impactant va ser també la peripècia
de Morenatti al tanatori de Collserola,
on va anar-hi en veure a La Vanguardia
una foto del pàrquing ple de taüts. “Sabia
que no em deixarien entrar i, de pirata,
hi vaig accedir a través d’uns conductes
de ventilació i d’unes escales d’emergència. Un cop dins, em vaig posar a fer fotos
d’aquell mar de fèretres completament
acollonit, sabent que m’enganxarien. I
així va ser: un vigilant em va dur davant
de Fernando Sánchez, el director de comunicació de Mémora, que em va reconèixer perquè havia treballat amb ells

durant el funeral de l’avió accidentat de
German Wings i havien quedat molt contents de mi. Aquell home, que coneixia el
renom d’AP i el rigor d’un periodisme que
informa sense sensacionalisme però que
no sempre és habitual a casa nostra, va
tornar a entrar amb mi al pàrquing i em
va deixar fer les fotos que vaig voler”.
Aquelles fotos ja li van provocar problemes a les xarxes, perquè els negacionistes van posar en dubte que dins de
cada fèretre d’aquell pàrquing del tanatori de Collserola hi hagués 270 persones
mortes per covid-19. “I això que jo, abans
de passar les imatges i fer el peu de foto,
em vaig assegurar que el que posaven les
etiquetes dels taüts era ‘mort per covid’,
tot i que sense autòpsia que ho verifiqués
al cent per cent”, aclareix Morenatti. Una
polèmica i un negacionisme que també es
va trobar després quan, al juny, va fer les
fotos de la platja de Poblenou plena de

d’una tanca. Quan vaig passar la foto
sabia que em crucificarien, però l’havia
de fer. L’endemà, a banda de sortir a les
portades, també ens vam avançar al tancament de les platges per excés d’aforament mentre la gent, molta d’ella només
per cercar protagonisme a les xarxes, seguia negant la realitat”.
Però la realitat no es podrà negar
mentre hi hagi fotoperiodistes com Morenatti i mitjans seriosos, siguin premsa
local o agències internacionals, compromesos amb explicar el que passa i amb
sentit crític, encara que no agradi i pugui
contradir els anestesistes de la història.
Davant la segona onada d’aquesta pandèmia que ho està trasbalsant tot i que,
de ben segur, d’una manera o altra, canviarà Barcelona per poder mantenir-la
viva, Morenatti conclou: “Ara ja no hi
ha dificultats per entrar als hospitals,
als CAP o als cementiris. Ara és fàcil.
Però què passarà quan se saturin un altre cop les UCI? Ens tornaran a deixar a
la porta? La nostra és una societat molt
conservadora i no exhibeix morts. I dic
exhibir perquè els qui hem treballat a
l’Orient Mitjà sabem que els morts són
una manera de comptabilitzar el drama.
Els palestins et conviden a casa seva a
ensenyar-te els seus morts. Aquí, en canvi, la mort l’ocultem”.

CARRER155 octubre 2020 DOSSIER 13

Un Pacte per Barcelona? Per a què?
Joan Maria Soler
Coordinador de projectes de la Favb

uan semblava que sortíem de
la pandèmia, l’Ajuntament va
considerar que tocava anar tots
a una i va conjurar-nos a fer el que calgués per curar una ciutat malferida per
les conseqüències socials que ha provocat
la Covid-19. El consistori ens convidava
a contribuir a un gran acord històric que
s’havia de saldar amb la signatura del
Pacte per Barcelona.
Per arribar aquí, el govern municipal
va obrir un procés participatiu al qual va
convocar els agents socials, polítics, econòmics, culturals i veïnals que va creure convenient. La tria efectuada causà
malestar entre alguns convidats com
el Consell d’Associacions de Barcelona
(CAB), Organitzacions per la justícia global (LaFede.cat) i la mateixa Favb, que
vam publicar un comunicat on criticàvem
la sobre representació de l’àmbit econòmic i de la mateixa administració, mentre trobàvem a faltar organitzacions de
la ciutat que treballen aspectes de salut,
mediambientals i socials.

Q

Debat obert, conclusions opaques
L’Ajuntament va crear quatre taules de
treball: model urbà, economia, social i
cultura/esports, més un grup de treball
al voltant de les empreses tecnològiques.
Cada una es va reunir tres vegades: les
reunions eren en format on-line i es limitaven a fer una ronda d’intervencions
d’entre un minut i mig i dos per representant per exposar les seves preocupacions i
receptes. A la vista de les conclusions del
Pacte, podem observar la gran distància
entre els continguts de les actes de les reunions, els documents de síntesi que sortien de cada taula i la proposta final, que
tot indica que es va cuinar de manera poc
transparent entre els partits municipals.
Sovint, el terme de “procés participatiu”
s’ha utilitzat amb molta lleugeresa -per a
descrèdit del mateix- suportat per una ide-
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El Pacte s’ha tancat sense
una reflexió en profunditat
sobre quines reformes s’han
d’implementar en l’àmbit de
la salut per afrontar la crisi
ologia ciutadanista que grinyola quan els
participants no representen persones sinó
sectors amb interessos concrets. Per exemple, a ningú li passaria pel cap definir com
a procés participatiu la negociació d’un
conveni col·lectiu. Així mateix, els participants del Pacte per Barcelona representen
interessos que en alguns casos són contraposats, els quals no es poden superar amb
dinàmiques participatives (que han estat
una pantalla) i que per pròpia naturalesa
es transformen en negociacions al marge
del procés participatiu.
En aquest sentit, l’aiguabarreig de
conceptes i actors en el Pacte per Barcelona s’ha vist clarament reflectit amb la
tipologia de propostes que s’han presentat. Mentre les entitats socials i veïnals
feien propostes amb una visió holística
de la ciutat en un intent d’assentar unes
bases estratègiques de futur, els sectors
empresarials i gremials apostaven per
convertir el Pacte per Barcelona en un
acord per a la reactivació econòmica dels
seus respectius sectors, on la rebaixa
dels impostos i els ajuts financers eren el
leitmotiv. Dos nivells d’aportacions conceptuals difícils de conjugar i que contradiuen la lògica de saber primer on voler
anar per triar després el camí adient.
El turisme, on la repercussió de la
pandèmia ha estat devastadora, és un

emilio morenatti-associated press

Només els coloms i la Guàrdia Urbana van donar vida a la Rambla els dies del confinament més estricte
cas paradigmàtic d’aquestes contradiccions: uns opten per reactivar cegament la
Barcelona turística mentre que els altres
recapacitem sobre la necessitat de crear
una economia més diversificada i circular, i per tant més sòlida, la qual cosa
significa elaborar noves visions a curt i
llarg termini.
Sector econòmic sense complexes
Recordem, a més a més, que la proposta de fer un Pacte per Barcelona es dona
en els mesos de maig-juny, enmig d’un
accelerat procés de desescalada de les
mesures que s’aplicaren durant l’estat
d’alarma. La pressió del sector econòmic
va aconseguir que l’Administració ignorés els consells epidemiològics amb la
conseqüència de l’aparició dels rebrots
que ens han afectat durant tot l’estiu.
Però no s’ha limitat a això, sinó que ha
reclamat el suport econòmic públic per
refer-se de les seves pèrdues. Ho han fet
sense complexos i, per tant, també dins
de les sessions del Pacte, que alguns han
aprofitat com si fos un mercat on vendre
els seus greuges.
La salut, per sobre de tot?
Durant el confinament ens preguntàvem
si la pandèmia ens faria reflexionar com
a societat. Vam copsar directament que
amb voluntat política la salut es podia
posar per sobre de l’economia i que la
nostra ciutat podia lliurar-se de la conta-

minació acústica i atmosfèrica. Però poc
dura l’alegria en la casa del pobre, i en
poques setmanes vam observar com els
corrents subterranis de sempre emergien
amb molta força, i aconseguien per exemple que l’Ajuntament aparqués i suspengués de facto el reglament de terrasses,
ignorant el dret al descans del veïnat
més afectat. O com el gremi del motor
aprofitava molt hàbilment la por al contagi en el transport públic per augmentar el nombre de vendes de cotxes, amb
el suport inestimable de ‘plans renove’
del govern. Hem escoltat de pròpia veu
al vell polític Celestino Corbacho la justificació que salvar llocs de treball també
millora salut de les persones, el mateix
argument que utilitza la patronal quan
reclama augmentar els seus beneficis
sota el pretext de no acomiadar ningú.
Davant les morts per causa de la contaminació atmosfèrica ara ja s’oblidava ràpidament que la salut està per sobre de
tot. Per sort, Confinem els cotxes, recuperem la ciutat ha estat el lema de la primera i més àmplia mobilització després
de l’estat d’alarma.
Però el que sorprèn més és que, tractant-se d’una crisi sanitària, el Pacte
per Barcelona no s’hagi centrat en les
imprescindibles reformes en l’àmbit de
la salut i que s’hagi tancat sense una reflexió en profunditat que posi en qüestió,
entre d’altres coses, la perversió de les polítiques público-privades. El cas del con-

No hem perdut el temps
La decisió col·lectiva de les entitats de no signar el pacte no ha estat còmoda. Hem
de tenir en compte que la totalitat dels grups polítics municipals l’han subscrit i
que per a ells la foto de conjunt era important. Tant és així que ens hem trobat que
el document oficial del Pacte, en comptes de portar al final el llistat dels signants,
prefereix posar la relació de tots els agents que hi han participat, malgrat que no
combreguin amb el resultat. Lleig i malintencionat.
Segurament la història assenyalarà un abans i un després de la pandèmia, però de
ben segur que aquest Pacte per Barcelona anunciat a bombo i plateret no passarà a la
història. És més, segurament quan el lector llegeixi aquestes línies ni se’n recordarà.
Nosaltres creiem, però, que no hem perdut el temps participant-hi. Tenim un
coneixement més acurat de la complexitat de la nostra ciutat i, el que és més
important, hem teixit unes relacions amb moltes entitats al voltant d’un text propi que
marca unes direccions clares i una voluntat de compromís amb els sectors més febles
de la nostra ciutat. Els estralls de la pandèmia ens reclamaran donar-li continuïtat.

tracte amb Ferrovial ha estat el més escandalós, però és un exponent més d’una
pràctica que ha comportat deficiències
criminals com les que hem vist en el cas
de les residències de gent gran. Aquestes
coses passaven quan l’Ajuntament ens
demanava participar en el Pacte.
La Favb, conjuntament amb el CAB i
LaFede.cat, vam veure que era important
aportar-hi una visió social, mediambiental i veïnal. A tal fi vam teixir relació
amb més de 20 entitats i federacions de
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Els interessos contraposats
dels participants a la taula
sobre la Covid-19 no es
podien superar amb falses
dinàmiques participatives
la ciutat amb la pretensió d’elaborar un
document conjunt que exposés els nostres
plantejaments. Internament dins la Favb,
les associacions veïnals també hi han intervingut a través de trobades on-line i les
aportacions en l’espai col·laboratiu Participa-Favb. Fruit d’aquest procés s’ha elaborat el document Pacte per Barcelona: les
propostes de les entitats, que conté un programa molt complet del qual ens sentim
molt orgulloses i que, si més no, marcarà
el nostre full de ruta en el futur.
Hem de confessar que a començaments de juliol, a la vista de com havia
anat el procés del Pacte, no va ser una
sorpresa observar com les propostes de
fons que nosaltres plantejàvem no eren
recollides en el text del Pacte oficial. En
les trobades amb les entitats amb les
quals havíem treballat el document, de
seguida es va desprendre que no seria
coherent signar el text oficial perquè significaria un brindis al sol sense substància. Vam denunciar públicament que el
contingut era excessivament abstracte
en un comunicat que portava per títol
“Front social en oposició a l’intent de Pacte municipal per Barcelona”, un encapçalament que posa èmfasi en el treball conjunt de més de vint entitats i federacions
de segon grau i a les quals després s’hi
han adherit més del doble.
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La pandèmia castiga els barris pobres
Albert Recio Andreu
vicepresident de la favb

a pandèmia és universal. Però no
té el mateix impacte arreu. Tampoc a Barcelona, als seus barris i
a la seva població. La web de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (www.aspb.
cat) publica diàriament una detallada informació sobre Com afecta la Covid-19 a
la població de Barcelona que permet ferse una representació aproximada del seu
desigual impacte sobre la ciutadania i de
la seva evolució.
Els trets generals són prou coneguts.
L’expansió de la pandèmia ha tingut dues
fases. La primera, que correspon a tot el
període de l’estat d’alarma, té una primera onada de forta expansió de casos,
d’enorme gravetat pel que fa al nombre
de morts, i de col·lapse sanitari, seguida
d’una contínua millora de la situació que
va justificar el desconfinament.
A la segona fase, a partir de finals
de juny i desprès d’un període de certa
calma a mitjan juliol, s’incrementen els
casos (aproximadament uns 300 diaris)
i aquest degotall es manté relativament
estable fins a l’actualitat.
Sembla clar que la situació de les dues
fases no és comparable. A la primera només es feien PCR als casos més obvis i
ara es fan crivatges de forma més amplia
i sistemàtica, cosa que fa pensar que l’extensió real de la pandèmia és molt superior a la mesurada a la primera fase.
El desconeixement de tractaments mínimament adients fou molt més gran els
primers mesos i possiblement va ajudar
a l’agreujament de la situació sanitària i
a la gravetat de la malaltia. La primera
onada va afectar dramàticament la població amb pitjor salut i de més edat. Ara
per ara, sembla que el caos de les residències de gent gran s’ha controlat.
Però és evident que l’episodi de la pandèmia no està acabat, que seguirà afectant la salut i la vida quotidiana i que els
seus efectes aniran molt més enllà de les
qüestions sanitàries.
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L’impacte sobre la població
A data de 6 de setembre de 2020 a Barcelona s’havien registrat 28.274 casos
de Covid-19, dels quals 3.625 a residències de gent gran (tant de residents com
de personal laboral). La incidència per
cada 100.000 habitants és de 1.688 casos

l

Qui no pot teletreballar,
confinar-se en condicions,
marxar a segones residències
o accedir a recursos de salut té
més números per infectar-se
(1.472 si es descompten els casos a residències), o sigui que la incidència és propera a l’1,7% de la població.
L’Agència calcula també que s’han
produït 3.521 morts per sobre del que
és habitual a la ciutat (l’anomenat “excés de mortalitat”). Aquesta és una xifra que no es pot comptabilitzar directament com a defuncions per Covid-19,
sinó que és l’impacte global que ha tingut la pandèmia sobre el funcionament
social -desgavell del sistema sanitari,
problemes de salut agreujats pel confinament, estrès, manca d’una adequada
cura quotidiana…- que han agreujat el
nivell de mortalitat de la ciutat.
Com s’explica a les diferents taules
de l’ASPB, el virus ha tingut una afectació desigual per edat, sexe i situació
econòmica. Quan més pobre és la gent,
més alt és el nivell d’afectació. Quan
més avançada és l’edat, existeix un grau
més gran d’afectació i sobretot de mor-
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La gent va mostrar solidaritat amb els sanitaris en un confinament que va ser més dur a les cases humils

Incidència de la Covid per districtes
Del 26 de febrer al 6 de setembre de 2020
DISTRICTE Incidència per 100.000 habitants
Nou Barris
1.934
Sants Montjuïc
1.813
Sant Andreu
1.667
Horta-Guinardó
1.580
Ciutat Vella
1.441
1.395
Sant Martí
Eixample
1.391
Les Corts
1.132
Gràcia
1.077
Sarrià-Sant Gervasi
963
Font: ASPB, Estadístiques Municipals / Elaboració pròpia

talitat, encara que a la segona fase de la
pandèmia l’edat de les persones afectades és menor i això també pot explicar,
almenys en part, el menor dramatisme
de la situació.
Globalment hi ha més dones afectades
per la pandèmia que homes, però quan
es té en compte el nivell d’incidència per
100.000 habitants, el grau d’afectació és
semblant, excepte en el cas de les residències, on el volum de dones afectades
és clarament molt superior (2.681 dones,
944 homes), amb una taxa d’incidència
de 1.758 per 100.000 habitants en les dones i 1.611 en els homes. El fet de tenir
més esperança de vida i haver més dones
vivint en unes residències poc preparades per fer front a la pandèmia ha agreujat la situació.
Salut pública i situació social
Hi ha moltes raons que poden explicar
perquè les desigualtats socials mesurades segons la renda, l’accés a l’educació
o el tipus d’ocupació també influeixen en
un major o menor nivell d’afectació.
Per citar-ne algunes de rellevants podem destacar:
• Feines més exposades a la infecció en
el cas dels treballadors manuals, que no
poden confinar-se ni teletreballar. Aquí
es troben una bona part de les persones
que ens garanteixen cada dia una part
essencial del nostre benestar: personal
de neteja, sanitari, cuidadores domiciliàries i de residències, personal de trans-

port i comerç de proximitat, barbers i
perruqueres, personal de cuina…
• Pitjors dificultats de confinament:
llars petites, incòmodes, i pitjor preparades; i menys recursos per fer vacances i
estades a segones residències.
• Desigualtats en l’accés a recursos sanitaris a causa de les retallades i la privatització dels serveis.
• Pitjors condicions de salut lligades a
l’experiència laboral, el tipus de consum o
les condicions de l’habitatge, que acostumen a incrementar-se amb l’edat i en les
dones, i que expliquen que l’esperança de
vida estigui associada al nivell de renda.
Segur que n’hi ha més, però aquests
exemples ja ens indiquen que les desigualtats socials tenen moltes implicacions. No és casualitat que algunes de les
millors recerques sobre desigualtats socials i salut provinguin d’investigadors de
l’àmbit de la salut pública, i que també
s’han mostrat en el cas de la pandèmia.
El barri, reflex de la desigualtat
Fa molt de temps que a Carrer hem anat
mostrant que Barcelona és una ciutat
amb moltes desigualtats i que aquestes
es reflecteixen als barris. Amb la pandèmia ha tornat a passar. La major o menor
incidència està associada a la desigual
estructura dels barris.
Per mostrar-ho hem triat l’indicador
del nombre de casos segons la població
(taxa d’incidència acumulada per cada
100.000 habitants), que és el que permet

fer comparacions independents del nombre d’habitants existents a cada barri.
Hem triat un indicador que no té en
compte els casos a les residències, pel fet
que aquestes es distribueixen de forma
desigual per la ciutat i no es pot atribuir
la seva incidència al barri on estan ubicades (hi ha barris on proliferen i d’altres
que no en tenen cap).
Els districtes i el pes poblacional
Per mostrar de forma senzilla l’impacte
de la pandèmia a Barcelona hem elaborat una taula (veure quadre central)
on es mesura el nivell d’incidència per
districtes tenint en compte el pes poblacional dels diferents barris. El nivell
d’afectació al districte més pobre de la
ciutat és més del doble que el del districte més ric. És obvi que la situació no
es pot explicar només per la desigualtat
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El nivell d’afectació al districte
més pobre de la ciutat és més
del doble que el del més ric;
a nivell de barris encara
és més desproporcionat
econòmica, però és clar que aquesta hi
juga un paper important.
Si del nivell de districte passem al
dels barris, aquesta hipòtesi encara sembla més clara. Hi ha tres districtes (les
Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia) on
cap barri està per sobre de la mitjana de
la ciutat (i el barri més afectat és la Maternitat Sant Ramón, veí de l’Hospitalet i
de Sants Badal).
Dos districtes, Sants Montjuïc i Nou
Barris, tenen tots els barris amb nivells
superiors a la mitjana, amb l’excepció del
petit barri de Vallbona (que per desgràcia ha tingut en canvi una forta afectació
a la residència de gent gran). En aquests
dos districtes es troben la majoria de barris amb pitjors xifres: la Marina del Prat
Vermell (3.451), Sants-Badal (2.095) i
Hostafrancs (1.945) a Sants-Montjuïc;
Torre Baró (2.857), Ciutat Meridiana
passa a la pàgina 15 2
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(2.570), Roquetes (2.365), Turó de la Peira (2.363) Verdum (2.321) i Guineueta
(2.857) a Nou Barris.
Altres dos districtes, Horta-Guinardó
i Sant Andreu, tenen la majoria de barris
per sobre de la mitjana, però només dos
-Trinitat Vella (2.800) i Congrés Indians
(1.966)- es troben en situacions extremes.
Contrasta en aquests districtes que els
barris menys afectats siguin Font d’en
Fargues i Sant Andreu (malgrat que en
nombre absolut és el que presenta més casos, pel seu elevat volum de població).
Els altres tres districtes presenten
una situació més variada, però si mirem
quins són els barris més afectats, el factor relatiu a la desigualtat econòmica
torna a ser rellevant: Besòs, Maresme, la
Verneda i la Pau a Sant Martí; el Raval a
Ciutat Vella i Sant Antoni a l’Eixample.
Hi ha, a més, un element interessant
si es tenen en compte els dos períodes de
la pandèmia: el que cobreix la fase d’estat
d’alarma fins al 20 de juny i el posterior.

En la primera fase, el nivell d’afectació
es va concentrar sobretot a Nou Barris i
Horta-Guinardó. En aquest últim cas, els
barris més afectats varen ser Montbau,
Vall d’Hebron, Baix Guinardó, Guinardó
i Horta, barris que en la segona fase han
experimentat una incidència moderada.
Una possible explicació és que aquesta dinàmica es pugui explicar per l’alt
grau d’afectació al personal sanitari a
la primera fase (un cop més, les condicions laborals hi compten), en tractar-se
de barris propers a grans hospitals. Un
cop tallada aquesta via d’infecció s’experimentaria una millora que no ha tingut
lloc a altres barris.
Per contra, a la segona fase de la
pandèmia el virus ha rebrotat amb força a alguns barris de nivells econòmics
modestos que havien passat la primera
fase amb un èxit relatiu: és el cas del Raval, Sants Badal, Turó de la Peira, Torre
Baró, Ciutat Meridiana i Besòs-Maresme. No ha passat en cap altre barri de
característiques diferents. I en canvi la
incidència s’ha mantingut en les dues fa-

ses a Roquetes, Verdum, Trinitat Vella i
la Marina del Prat Vermell.
El cas de les residències és diferent,
com hem dit a causa de la seva desigual
distribució en l’espai. És quelcom força
diferent de les desigualtats de renda,
en gran part per l’absència d’una política pública universal i el predomini d’un
model de gestió privada. Això explica que
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Tot i que Barcelona
pressumeix de ser una ciutat
inclusiva, les dades són
tossudes i mostren nivells
intolerables de fractura social
el major volum de casos d’afectacions a
residències es trobi a la Sagrada Família
(268 casos), Dreta de l’Eixample (251),
Horta (241) Poblenou (195), Montbau
(155), Vila de Gràcia (154), Font de la
Guatlla (134), Vall d’Hebron (111), i la

Salut (101), moltes en barris on la resta de residents han experimentat nivells
moderats de Covid-19. Cal destacar que
la immensa majoria de casos es van donar en la primera fase, el que fa pensar
que amb una millor política inicial el desastre hauria pogut ser molt més lleu.
Responem a l’evidència científica
Si aquests quatre apunts suggereixen
alguna cosa és que un cop més no podem
considerar la salut com una qüestió aliena a la resta de condicions socials. De
fet, l’evidència científica fa dècades que
ens ho mostra de forma contundent:
les desigualtats són punyents i afecten
desfavorablement i de forma gradual
la gent i els barris més desfavorits. Tot
i que Barcelona fa molt de temps que
presumeix de ser una ciutat “inclusiva”, les dades són tossudes i mostren
que tenim uns nivells intolerables de
fractura social. La lluita contra aquesta
pandèmia i les que puguin venir passa
també per canviar les polítiques socials
i econòmiques de la ciutat.

Un model sanitari injust i ineficient
Joan Benach
GREDS-Emconet, UPF

n pocs mesos la pandèmia ha
esdevingut una crisi global però
d’efectes desiguals. El seu devastador impacte es veu al Regne d’Espanya
on, comparat amb anys previs, s’ha produït un alt excés de mortalitat de 50.000
morts (només darrere de països com Perú
i Equador), o a Barcelona, on l’excés és
del 158% (sobretot a Nou Barris i HortaGuinardó). Fins a mitjan agost, a les residències geriàtriques espanyoles havien
mort per Covid-19 gairebé 20.000 persones, el 68% de les morts oficials registrades a Espanya (el 72% a Catalunya).
El coronavirus no afecta tothom per
igual, com sovint es diu, sinó que amplifica desigualtats ja existents generant una “pandèmia de desigualtat”. I
és que a Espanya i Catalunya una de
cada quatre persones està en situació
de risc de pobresa i exclusió, i més de la
meitat de la població té dificultats per
arribar a final de mes.
A Barcelona, les necessitats més extremes estan cobertes, però en romanen
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Tenim un model
de salut mercantil,
biomèdic, indivualista i
hospitalocèntric que
parasita el sistema públic
moltes lligades a la pobresa i desigualtat.
Abans de la pandèmia, 72.000 llars dedicaven més de la meitat dels ingressos a
pagar l’habitatge, gairebé dos terços dels
treballadors precaris tenien un sou tan
baix que no podien cobrir cap imprevist,
i milers de persones estaven en situació
d’emergència habitacional o sense llar.
No és estrany doncs que els barris pobres
tinguin una esperança de vida de 7 a 9
anys menor que els rics, ni que siguin
també els més afectats per la pandèmia.
Obrers, repartidors, migrants, treballadores del sector turístic i serveis... amb
pitjors habitatges i menys recursos, van
anar a treballar en situació de risc (els
barris pobres van triplicar la mobilitat
dels rics). I tampoc no és estrany que
la taxa d’incidència de Covid-19 de Nou
Barris sigui gairebé tres vegades més
elevada que la de Sarrià-Sant Gervasi.
¿Per què aquesta calamitat, després
d’escoltar tan sovint que teníem un dels
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Amb l’atenció posada als hospitals, no s’ha valorat prou la tasca de l’assistència primària i a domicili
millors sistemes de salut del món? La
pandèmia ha mostrat les febleses dels
serveis públics d’atenció sociosanitària
(diagnosticar, tractar, rehabilitar, tenir
cura), i de salut pública (prevenir malalties, protegir, promoure i restaurar la
salut col·lectiva).
Val a dir que a Barcelona, Generalitat i Ajuntament tenen competències i
responsabilitats ben diferents. El Consorci Sanitari de Barcelona gestiona
centres, serveis i establiments d’atenció
sanitària i sociosanitària sota control
de la Generalitat; l’Agència de Salut
Pública de Barcelona s’encarrega, entre
d’altres, de la salut pública i els serveis
socials bàsics no especialitzats, sota
control de l’Ajuntament.
La resposta de les institucions
¿Quina ha estat la resposta de la Generalitat durant els mesos de la pandèmia?
S’ha abusat d’eslògans publicitaris, s’ha
insistit en la responsabilitat de la preven-

ció individual, i s’ha confiat que, després
del confinament total, arribés el “millor
escenari” i l’estiu eliminés el virus.
Moltes accions han estat tardanes, improvisades i deficients. Per exemple, no
atendre les recomanacions de científics
(l’epidemiòloga Magda Campins asse-
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Cal anar cap a un Sistema
Nacional de Salut basat
en l’Atenció Primària i
Comunitària, els Serveis
Socials i la Salut Pública
nyalà que calien molts més rastrejadors,
l’epidemiòleg Oriol Mitjà digué que el Departament de Salut fou “un palau infranquejable” de ser assessorat) i d’institucions (l’Ajuntament oferí rastrejadors que
foren refusats), la inexplicable deixadesa

a aplicar massivament tests diagnòstics,
o a fer desconfinaments massa ràpids per
pressions econòmiques, amb manca de
planificació i sense els recursos (personal
sociosanitari, rastrejadors, etc.) de salut
pública adients.
Així doncs, ni es va aplicar una lògica
predictiva i preventiva basada en l’atenció primària, la salut pública i la “salut en
totes les polítiques”, ni es van planificar
ni finançar programes integrals i massius
de vigilància epidemiològica amb inspectors i sancions, ni es van fer programes
massius d’educació sanitària, anàlisi de
desigualtats, o acció comunitària.
Un model en crisi
Amb tot, el problema de fons té a veure
amb el model de salut de la Generalitat: mercantil, biomèdic, individualista
i hospitalocèntric, caracteritzat per parasitar el sistema públic i precaritzar i
passa a la pàgina 16 2
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Residències, crònica
d’una tragèdia anunciada,
denunciada i ignorada
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retallar la sanitat pública, els serveis
socials i la salut pública.
Tenim una sanitat pública infrafinançada, precaritzada i mercantilitzada. Un clar exemple és el fracàs
del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM, telèfon 061/Salut Report), una
empresa pública que compra serveis a
empreses privades en operacions ben
tèrboles (des de 2015, Ferrovial ha rebut desenes de milions d’euros, i encara més arran la pandèmia), alhora
que s’apropia de funcions d’una atenció primària menyspreada, sobrecarregada i severament infrafinançada.
Davant d’això, l’Ajuntament de
Barcelona ha anat bàsicament a remolc de les decisions de la Generalitat, sense promoure un debat crític,
valent i audaç de canvi de l’actual
model socioeconòmic amb l’ajut dels
moviments socials comunitaris.
Ben cert, però, és que ha ajudat
amb la gestió de la crisi sanitària
(oferint informació, habilitant pavellons com a hospitals, realitzant tests,
oferint atenció psicològica, oferint
equipaments municipals a escoles,
etc.), alhora que es destinaven força
recursos en ajudes socials (35M en
aliments, emergència social i habitacional, i 10 en cultura), la reactivació
econòmica (30M), la cultura (10M), i
canvis ambientals (15M en millores
de l’espai públic i la mobilitat).

Cap a un
Servei Nacional
de Salut
La pandèmia és una crisi
sanitària que pot derivar en
una crisi pitjor, on trigarem
en conèixer tots els efectes
del tsunami pandèmic i les
seves diferents “onades”
sanitàries i socioeconòmiques:
contagis, malalties, col·lapse
sanitari i morts; ajornament
d’intervencions i problemes
de salut; i els efectes dels
confinaments, la situació escolar
i la crisi econòmica.
Però una cosa és clara: cal
canviar amb urgència un model
de salut que és injust i ineficient.
Tal i com reclama el Fòrum
Català d’Atenció Primària, cal
convertir el Servei Català de
la Salut en un Servei Nacional
de Salut de Catalunya (SNSC)
ben finançat, transparent, amb
una provisió totalment pública i
que integri tots els subsistemes
existents; un SNSC basat en
l’Atenció Primària i Comunitària,
els Serveis Socials i la Salut
Pública, que garanteixi serveis
efectius i amb equitat, que
desmedicalitzi la salut alhora que
potencia la fabricació pública de
medicaments i materials.
La deficient gestió de la
pandèmia té molt a veure
amb un model neoliberal que
cal esborrar, però la crisi i
els seus desiguals efectes
s’associen de fet amb una crisi
civilitzatòria (de salut, de cures,
econòmica, ecològica i política)
que cal comprendre i canviar.
Barcelona i Catalunya haurien
de jugar un paper clau en aquest
canvi, promovent reformes
imprescindibles i construint
una visió alternativa de llarg
abast on conflueixin les forces
polítiques transformadores amb
la participació fonamental de les
organitzacions socials.

m. josé carcelén

Manifestació sota el lema “Tracte digne a la gent gran: residències per viure, no per morir”, el 26 de setembre
Meritxell M. Pauné

l fort impacte del coronavirus en
les residències de Barcelona ha
posat en evidència la vulnerabilitat dels centres per a gent gran. No és
nova: les administracions havien rebut
per terra, mar i aire tot tipus de queixes
de familiars d’ingressats. D’una banda, la
Coordinadora 5+1 havia protestat en reiterades ocasions i s’havia reunit amb tots
els partits. Per l’altra, els dos anys anteriors a la pandèmia es van interposar
centenars de queixes de particulars sobre
negligències mèdiques, instal·lacions deficients i sobretot desatenció per falta de
personal. Avis a qui es donava per error
la medicació d’un company, habitacions
sense privacitat o absència de professionals sanitaris a la nit són alguns dels
casos reportats reiteradament.
Totes aquestes queixes, però, quedaven disperses entre la Fiscalia, els Mossos d’Esquadra, el Síndic de Greuges, la
Síndica de Barcelona i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya
i consorcis Generalitat-Ajuntament.
No existeix cap finestreta única ni una
institució responsable del seguiment de
totes les reclamacions a centres geriàtrics. Una recerca efectuada pel diari
Tot Barcelona al juny va fer aflorar més
de 250 reclamacions formals en els darrers dos anys a centres de la ciutat. I les
administracions reconeixen que n’hi ha
moltes més.
El paquet més nombrós localitzat són
200 queixes barcelonines presentades a
Afers Socials de la Generalitat, que és la
principal fiscalitzadora de les residències
d’avis públiques amb gestió delegada, és
a dir, sobre els 19 centres que la Generalitat i l’Ajuntament tenen externalitzats
a Barcelona. Per altra banda hi ha les
queixes sobre centres privats, concertats
i col·laboradors, que canalitza el Servei d’Inspecció i Registre. Només l’any
2019 van entrar per aquesta via 136
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sol·licituds de famílies que denunciaven
carències en algun centre barceloní. La
xifra de 2018 i les queixes referides a centres sòciosanitaris no s’han fet públiques.
Els Mossos d’Esquadra tampoc donen
dades, perquè asseguren que no es comptabilitzen per separat les denúncies a geriàtrics. En paral·lel, almenys una trentena
de diligències estan en curs a la Fiscalia
de Barcelona, que no té dades retrospectives perquè les investigacions s’arxiven als
sis mesos si no es troben proves.

o més, segons l’Enquesta de Salut de la
Població Institucionalitzada (ESPI) catalana. “Demanem almenys una infermera de nit obligatòria”, apunta Maria
José Carcelén, la portaveu.
De moment han aconseguit que
l’oferta més barata no guanyi automàpassa a la pàgina 17 2

Activistes desbordats
L’associació Coordinadora 5+1, que agrupava familiars de 5 residències públiques
de Barcelona, s’ha vist desbordada durant la crisi sanitària atenent emails de
famílies d’altres centres de la ciutat. Són
l’única entitat amb experiència interposant reclamacions d’aquest tipus, però no
disposen d’una infraestructura jurídica.
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Les Administracions van fer
cas omís de les protestes de
la Coordinadora 5+1 i dels
centenars de reclamacions
particulars sobre els centres
Han aglutinat tots els casos ferms que
han pogut en una denúncia col·lectiva:
han fet arribar a la Fiscalia la situació de
30 centres públics i privats, en representació de quasi 200 famílies.
L’entitat reclama ampliar la cartera
de serveis, és a dir, del personal mínim
que la Generalitat exigeix. La ràtio d’un
gerocultor per cada 10 avis, aprovada fa
10 anys, ha quedat obsoleta per l’edat
i la mala salut de la població ingressada. El 79% té més de 80 anys, segons
l’estudi del 2019 Envejecimiento en Red
(CSIC). A més, el 98% pateix algun
trastorn crònic i el 55% n’acumula set

Concentració en defensa de la sanitat públ
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Radiografia dels centres a Barcelona
m. m. p

Barcelona té 244 residències de gent gran, que formen
un mapa ultra complex amb diferents tipus de places, de
titularitat i de gestió. La mala distribució per districtes
condemna els avis i àvies a una mudança segura, i els
allunya de la seva xarxa relacional. La mida dels centres
també és molt desigual.
El centre més petit té 8 places -la residència
Immaculada-Salses d’Horta-, mentre que el més gran en té
308 -un complex de Sanitas a les Corts-. L’Eixample acapara
81 dels 244 geriàtrics: un terç del total. Horta-Guinardó és
el districte líder en places (3.264, el 24,4%). L’envellit casc
antic només disposa de 10 petites residències que sumen
330 places.
La frontera entre públic i privat és difusa. Els
19 centres de titularitat pública a la ciutat -5 de
l’Ajuntament i 14 de la Generalitat- els gestionen
empreses privades escollides per concurs. Els 225 restants
són privats, però 167 d’ells contenen places que paga

l’Administració. Així és com el 85% de les places acaben
subvencionades de forma total o parcial i només el 15%
dels llits es paguen amb capital 100% privat. A la pràctica,
doncs, és un sistema dependent del diner públic.
Atenció mèdica trossejada
L’atenció mèdica també és público-privada i a Barcelona
és més complexa que a la resta del país, perquè combina
tres equips sanitaris diferents: el de la residència, el de
l’ambulatori més proper i els Equips d’Atenció Residencial
(EAR), un reforç extra diürn que només existeix al
Barcelonès, al Baix Llobregat i al Vallès.
Els EARS els va crear Salut fa una dècada i avui els
supervisa el Consorci Sanitari de Barcelona. L’adjudicatari
únic és Grup Mutuam, una antiga mútua ara especialitzada
en geriatria que comanden dos ex alts càrrecs de Salut en
temps de CiU. La coordinació dels tres serveis en un moment
de gran estrès del sistema sanitari és un dels factors que ha
influït en la lenta detecció de la Covid-19.
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ticament els concursos, però es queixen
que una empresa reiteradament incomplidora avui pot seguir guanyant-ne.
L’Ajuntament va intentar aplicar un
nou model d’adjudicació social, que no
ha funcionat del tot. Un exemple paradigmàtic és la residència municipal
Fort Pienc, on el 2019 la constructora
Sacyr va desbancar altres ofertes amb
més puntuació qualitativa gràcies a una
oferta agressiva.
La patronal del sector, ACRA, demana estudiar una a una les queixes i no generalitzar. “Cal analitzar per quin motiu
es produeixen, si es concentren en pocs
centres o en molts, veure en quin sentit
es resolen, si la presumpta responsabilitat li correspon al centre o no li és atribuïble…”, expressa. “S’han d’abordar totes
amb la màxima seriositat perquè hi ha
en joc el benestar de la gent gran”, afegeixen. Consideren que “la gran majoria
d’usuaris i familiars estan satisfets” i refusen que hi hagi una “percepció general
de malestar o preocupació”.

Grans fons d’inversió i asseguradores,
actors creixents d’un sector qüestionat
Marc font

exagerada mortalitat que han
patit les residències de gent
gran durant els mesos més durs
de la primera onada de la pandèmia de
Covid-19 ha posat en qüestió un sector
que acumulava anys d’expansió. El progressiu envelliment de la població havia propiciat un increment constant de
places -majoritàriament de titularitat
privada- i l’aterratge de grans fons d’inversió i grups asseguradors, atrets per
una demanda en augment que els feien
veure el de la vellesa com un negoci segur. Per fer-nos-en una idea, segons un
estudi de la consultoria DBK la facturació de les empreses de residències de

L’

gent gran va elevar-se a 4.500 milions
d’euros durant el 2018 a tot l’Estat.
Entre els anys 2008 i 2018 el nombre
de places de residències a Catalunya
havia crescut de les 51.780 (8.160 en
centres públics) a les 59.888 (10.290 en
equipaments públics) i la previsió era
que la progressió continués els propers
anys. Al cap i a la fi, segons les projeccions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) el 2060 hi haurà a
Catalunya 2,6 milions de persones que
superaran els 65 anys, quan el 2018 la
xifra era d’1,42 milions.
Els més de 4.000 morts acumulats des
de l’inici de l’epidèmia de coronavirus
-més del 6,5% dels residents totals-, però,
ha situat en el punt de mira un model en

l

DomusVi, Amavir, Sanitas
o Ballesol (Santalucía) són
algunes de les corporacions
que acumulen milers de
residències de gent gran

l

Totes tenen presència a
Barcelona, on els seus
centres van sumar desenes
de morts durant les pitjors
setmanes de la pandèmia

manel sala “ulls”/nou barris imatge

lica el passat 9 de juny

què predominen unes quotes molt elevades que no es tradueixen ni en una bona
qualitat assistencial ni en unes condicions
laborals dignes per als empleats, que pateixen sous en moltes ocasions per sota
dels mil euros mensuals. Segons una informació publicada al juliol pel portal Infolibre -i elaborada a partir de dades de la
Generalitat-, dels gairebé 4.000 usuaris de
residències que van morir per la Covid-19
entre març i abril a Catalunya, la immensa majoria -2.797, és a dir, el 71,9%- van
fer-ho al mateix centre, mentre que només
1.094 van fer-ho en un hospital.
La informació, que posava de manifest que en aquelles setmanes no van ser
precisament habituals les derivacions a

centres mèdics de pacients malalts, permetia comprovar que en aquells dos mesos -de moment, els més mortífers de la
pandèmia- van perdre la vida 882 persones a les residències de Barcelona, 649 de
les quals (el 73,6%, un nivell superior a
la mitjana del país) van fer-ho al mateix
centre. Sanitas Residencial les Corts,
amb 58 residents morts, Residencia las
Acacias -del grup Bastión de Oro-, amb
45; i la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, amb 41, van encapçalar el rànquing
de centres de gent gran de la ciutat amb
una major mortalitat en xifres absolutes.
Concentració empresarial
Tradicionalment, el sector de les residències de gent gran ha estat molt atomitzat, amb la presència del sector públic,
entitats sense ànims de lucre i empreses
familiars. Els darrers anys, però, hi ha
hagut una accelerada concentració a través de diverses operacions de compres
corporatives i, actualment, 10 grups empresarials controlen al voltant del 25% de
les places a l’Estat. Entre aquests grups
s’hi troben asseguradores, com Sanitas,
Caser, Santalucía -a través de la seva filial Ballesol-, Fiatc o Atlàntida, i corporacions internacionals com Amavir, Orpea
o DomusVi, les tres d’origen francès. En
major o menor mesura, tots tenen presència a Catalunya.
L’actual líder estatal és DomusVi,
amb més de 22.000 llits repartits en més
de 160 residències. Creat el 2017, actualment està controlat pel fons Intermediate Capital Group (ICG) i SRS, una societat hòlding del francès Yves Journel, el
fundador del grup. A Catalunya té 12 residències -sis a Barcelona- i, a tot l’Estat,
suma més de 22.000 treballadors, dels
quals més del 90% són dones. Durant els
mesos de març i abril van morir el 10,2%
dels seus residents a Catalunya i, per
exemple, a la capital van registrar-se 13
víctimes al seu centre de la Salut, 11 al
d’Antoni Maria Claret i 17 a la residència
Regina, ubicada a Gràcia.
Amavir, grup francès controlat per
Maisons de Famille, suma unes 8.000
places a l’Estat. Té 42 residències -cinc a
Catalunya, de les quals dues a Barcelona- i 40 centres de dia, cinc al Principat.
L’any passat, el grup va facturar més
de 150 milions. Els seus centres barcelonins (Horta i Diagonal) van sumar 55

víctimes entre març i abril i a tot Catalunya van perdre la vida el 14,5% dels
seus residents, un percentatge només
superat pel grup català Sophos, amb el
17,6%.
També és d’origen francès Orpea, que
acumula unes 7.500 places. Entre els
seus accionistes destaca CPPIB, el fons
de pensions del Canadà. Actualment, ja
té tres residències a Catalunya, dues a
Barcelona i una a Sant Cugat del Vallès.
A escala mundial suma gairebé 100.000
llits, amb França (33.500) com a mercat
principal. Ballesol, la filial del grup assegurador Santalucía, suma uns 7.000 llits
a l’Estat. A Catalunya té cinc residències. Dues són a Barcelona -Fabra i Puig
i Almogàvers- i s’hi van registrar 25 i 33
morts, respectivament, els dos pitjors
mesos de la pandèmia.
Un altre grup amb presència a la
ciutat és Sanitas Mayores, que pertany
al grup assegurador Sanitas, i té 47 residències a Espanya, 11 de les quals a
Catalunya. A Barcelona en suma set, que
van acumular més de 110 morts per coronavirus entre febrer i març. Tot el grup
assegurador va facturar més de 2.000 milions durant el 2018 i pertany a la multi-

l

DomusVi té més de 22.000
llits repartits en més de
160 residències a tot l’Estat
i suma més de 22.000
treballadores, el 90% dones
nacional britànica BUPA. Un dels grups
que protagonitzen un creixement més
accelerat és Vitalia, que està en mans del
fons de capital de risc CVC i que té més
de 6.000 places a tot l’Estat. A Catalunya
suma cinc residències, dues a Barcelona.
Ja abans de la pandèmia, la Generalitat assegurava que volia canviar el model
de gestió de les residències, per evitar-hi
l’aterratge de grups només interessats
en el benefici econòmic i no en la qualitat assistencial. La Covid ha evidenciat
els múltiples errors de l’actual sistema, el
gran dubte és si, més enllà de les grans
paraules, realment suposarà un canvi de
paradigma o provocarà que aquests grans
grups encara hi guanyin més presència.
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zació no és només resultat de la pressió
externa. Ho és també de les opcions que
ha pres una gran part de l’elit local, venedora d’empreses i reconvertida en una
classe rendista que obté força guanys del
sector immobiliari (tan associat al turisme) i la inversió financera.
Mirada de llarg recorregut

dani codina

Manifestació dels treballadors de Nissan l’any 2008. En aquell moment l’empresa volia fer fora 1.680 persones

Nissan i Covid-19, una tempesta
perfecta sobre l’ocupació
Albert Recio
vicepresident de la favb

n plena pandèmia, amb gran
part dels treballadors de Barcelona en ERTO i les empreses tancades, Nissan notificava la liquidació de
les plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, i de retruc
l’afectació sobre les empreses auxiliars
i subcontractades que en depenen. Era
una notícia previsible des de feia temps,
però igualment dramàtica pel seu fort
impacte en l’ocupació i el teixit industrial local. Quan les coses van malament,
s’acumulen les males notícies.
Podem considerar que la pandèmia de
la Covid-19 era imprevisible i que la sortida de Nissan no estava determinada.
Ningú no podia esperar que el detonant
de la crisi econòmica fos una emergència
sanitària. Però la situació actual que vivim no hauria d’agafar per sorpresa ningú que portés temps analitzant les febleses del nostre model econòmic.

E

Economia vulnerable
Fa bastants mesos que existien moltes
especulacions sobre la possibilitat d’un
nou crac provocat per una enorme varietat de factors: una nova crisi del deute,
la guerra comercial i el Brèxit, una nova
onada de polítiques d’austeritat, un desgavell financer, els efectes del pic del petroli, una crisi alimentària generada per
l’emergència climàtica… Aquest virus ha
demostrat, un cop més, que la incertesa
és un element important en el funcionament de l’activitat econòmica.
El que sí que era segur és que qualsevol crisi seria més severa a Barcelona
(i a Espanya) que a molts altres indrets.
La raó és l’enorme dependència que té la
nostra economia del turisme. A la crisi de
2008 es va fer palès que l’excessiu pes del
sector de la construcció (habitatge i obra
pública) explicava la gravetat de la crisi.
En comptes de diversificar-se, simplement el turisme en va prendre el relleu
i es va començar un nou cicle expansiu
basat en un sol sector. Igual de vulnerable. Quan parlem de turisme no ens referim només a hostaleria i restauració,

A curt termini, la situació és molt negra.
El turisme ha caigut en picat i ningú no
sap quan remuntarà. La crisi mundial
afegeix noves incerteses que poden desencadenar més esdeveniments negatius. Com una nova crisi del deute privat.
O un nou ajustament de la despesa pública, si l’inevitable (i necessari) increment
de l’endeutament públic fa que els austericides tornin a trobar raons per forçar-lo. Recordem que els pitjors anys de
la crisi no van ser el 2008 o el 2010, sinó
del 2011 en endavant, quan es van imposar aquestes polítiques de retallades i
privatitzacions. I la Covid-19 ens hauria
d’avisar que una gran varietat de causes
ecològiques poden desencadenar altres
tipus de problemes.
El curt termini l’hem de passar de la
millor manera possible. El pitjor, però, és
no tenir una mirada llarga que permeti
que allò que fem avui ens ajudi a superar
les debilitats que la pandèmia i el tancament de Nissan ens han mostrat. I hem
constatat que la majoria de líders econòmics segueixen pensant que qualsevol
solució passa per atreure més turisme i
inversió estrangera.
Per això cal que els moviments socials i
les entitats comencem a pensar que ens calen idees econòmiques perquè aquesta ciutat sigui capaç de garantir benestar material i social i capacitat d’adaptació a la crisi
econòmica, i pressionar perquè es prenguin
mesures que vagin en aquesta direcció.

és també comerç, activitats recreatives,
transport i tota la xarxa de subministres.
Molta gent havia avisat d’aquesta dependència perillosa. De la necessitat de tenir
una economia més diversificada i sòlida.
Ningú amb poder no els va fer cas i, pel
que hem pogut escoltar als debats del mal
anomenat Pacte per Barcelona, les elits
locals encara no se’n volen assabentar.
El cas de la Nissan és una mica diferent, però a la vegada semblant. Aquest és
un país on fa molts anys que es va optar
per no tenir política industrial, per dependre de la inversió estrangera i renunciar a
un desenvolupament propi. Recordem que
a la crisi dels anys 1980 hi va haver un moment, quan els propietaris de Seat i Motor
Ibérica (Fiat i Massey Ferguson, respecti-
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El nostre país va optar per
no tenir política industrial,
dependre de la inversió
estrangera i renunciar
a un desenvolupament propi
vament) van marxar, que l’Estat va sanejar les empreses i en comptes de potenciar
una indústria pròpia, les van vendre a bon
preu a Volkswagen i a Nissan.
Llavors es va dir que un país com Espanya no podia tenir indústria pròpia
(Corea del Sud, un país de grandària
similar sí que la té: Hyundai, Kia). Durant anys l’Estat ha estat promocionant
la compra de cotxes (ara acaba d’aprovar
un nou Pla Renove) amb l’esperança que
això mantingui les inversions de les multinacionals al país.
Però les grans empreses juguen un joc
global i no prenen compromisos ferms.
La indústria de la moto també ha rebut tractes de favor i fa anys que la inversió local s’ha esfumat. La renúncia a
tenir una política pròpia, que es mostra
també amb la baixa inversió en ciència
i tecnologia, ens fa sempre dependents
de decisions alienes. I sovint comporta
que acabem produint béns relativament
obsolets. La prolongada desindustrialit-

El carrer de Berlín durant el confinament

marc javierre
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“Una modalitat de teletreball
al cent per cent no és viable”
Sara Moreno
Professora de Sociologia de la UAB
laura aznar

torn a la presencialitat ha estat
major en el cas dels homes que
de les dones. Penso que una de
les millors polítiques d’igualtat seria fomentar el retorn a
la presencialitat de les dones,
perquè voldria dir que serien
els homes els que es quedarien
a casa assumint la responsabilitat del treball domèstic i de
cura. Una situació de confinament, a banda dels costos de
salut, de gestió del temps i de
conciliació, segurament a mig
termini també tindrà costos en
promoció laboral. Si tu no hi ets
presencialment, sempre trobaràs més obstacles, i aquesta és
una de les grans trampes del teletreball o del treball a distància sobrevingut i imposat. Pots
fer la feina i ser molt efectiva,
però quan s’hagi de promocionar algú, si no hi ets físicament,
no se’t tindrà tan present.

n el context de pandèmia, el treball a distància va aparèixer com
una possible solució per a una
part de les persones treballadores. Però tal com es va plantejar,
sense una regulació i de forma
obligatòria, podria reforçar les
desigualtats. Així ho veu Sara
Moreno, professora de Sociologia de la UAB i especialitzada
en temps, treball i gènere. Amb
ella parlem de les “trampes” del
teletreball i dels efectes que pot
tenir des d’una perspectiva de
gènere i de classe.

E

Què opines del teletreball?
Els orígens del que anomenem teletreball els ubiquem
en plena crisi del petroli, els
anys 70. Les dues característiques bàsiques de teletreball
són el desplaçament del centre
de treball a la llar i l’ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació. Sempre ha anat
apareixent com a resposta a les
crisis: abans de la pandèmia es
parlava molt de l’emergència
climàtica i del problema de la
mobilitat, i el teletreball llavors
apareixia com una opció. També
havia aparegut com una possible solució als problemes de conciliació. Tanmateix, l’experiència de treballar a casa ha sigut
molt diferent en funció del gènere. Històricament, les dones han
treballat a la llar teixint, cosint,
empaquetant, etc. En tenim milers d’exemples, que no es poden
considerar teletreball perquè no
hi havia tecnologia de la informació i la comunicació, sinó que
hi havia treball manual que es
feia des de la informalitat i en
plena sincronia amb la dinàmica
de casa. En masculí, l’experiència era absolutament diferent:
el notari, l’advocat, el metge que
tenia el consultori o un despatx
a casa, absolutament aïllat de la
llar i del treball domèstic i de cures. Un espai preservat, privilegiat i sense interferències de la
dinàmica de la vida quotidiana.
Llavors, l’experiència
del teletreball amb les
característiques bàsiques
que apuntaves aquí quasi
no existia fins a la Covid?
Abans de la crisi de la Covid
el teletreball tenia molt poca
presència en el nostre context;
només el 4 o 4,5% de la població treballadora ho feia dos o
tres dies a la setmana i poc més
d’un 3%, com a modalitat fixa.
Tenim una cultura laboral molt
presencialista on es reprodueix la falsa idea que qui passa més hores a la feina és qui
més treballa. No tenim ni una
cultura ni una regulació mínimament estable i sòlida perquè
el teletreball no redundi en les
desigualtats; en particular, en
les de gènere i les de classe. Si
el teletreball es presenta com
una solució a tots els mals sense que hi hagi una regulació, si

Sara Moreno a la Colònia Castells de les Corts
no s’executa de manera planificada, sense improvisar, acaba
reforçant les desigualtats de
partida que ja existeixen.
Per què el teletreball pot
reforçar les desigualtats
de gènere?
En el context de la Covid, per
una banda, hi havia els serveis
essencials, on hi entrarien des
dels metges fins al personal de
neteja, molt precaritzat i molt
feminitzat. Després, hi ha hagut
els llocs de treball en quarantena, que ni eren essencials ni teletreballables, com l’hostaleria,
la restauració, el petit comerç i
altres serveis, que en bona part
són també molt feminitzats i
que han expulsat moltes dones
del mercat de treball. Per això
els ERTOs han afectat més les
dones que els homes. D’altra
banda, hi ha hagut serveis no
essencials que s’han posat en
quarantena però que s’han recuperat abans, que són els més
masculinitzats: la indústria i
la construcció. Aquesta gestió
ha tingut un impacte de gènere
claríssim! I per últim, el quart
paquet ha estat el dels llocs de
treball teletreballables.
Aquí és on es veuen, també,
les desigualtats de classe?
El perfil de persona que ha
pogut treballar a distància té
estudis mitjans alts i està més
ben posicionada en el mercat laboral. Durant el confinament, hi
ha hagut molts llocs de treball
que no eren teletreballables, i
són precisament els més precaris. Però és que dins de les feines
que sí que ho eren s’han reproduït també les desigualtats, per
això dic que el gènere, per a mi,
és la variable clau. En un mateix
espai hem hagut de simultanie-

jar totes les activitats: el treball
remunerat, domèstic i de cura.
No hem conciliat, ho hem fet tot
a la vegada, i les interrupcions,
les fragmentacions i els horaris
absolutament intempestius és
el que ha primat, en especial en
el cas de les dones. Hi ha dades
que apunten que això ha tingut
costos per a la seva salut: més
ansietat, estrès i angoixa durant
l’època dura del confinament. I a
això se li sumen qüestions que
tenen a veure amb problemes
estructurals del mercat de treball, com el tema de les ciberviolències: a algunes treballadores,
sobretot, se’ls ha requerit que
durant el seu horari laboral tinguessin l’ordinador amb la càmera encesa.
I no s’hi podien negar?
Hi ha molt desconeixement,
no sabem fins on arriben els
nostres drets, fins on podem dir
que això és la nostra privacitat
i que no se’ns pot exigir tenir la
càmera oberta. Ens manca molta formació.
La manca de formació i
d’una regulació ha permès
que es produeixin abusos
en el camp laboral?
Efectivament. Sense aquestes dues coses no tens un marc
de referència per saber què es
pot fer i què no, o què et poden
exigir. Moltes coses van quedar obertes, la qual cosa desprotegeix els treballadors. El
teletreball té potencialitat, sí,
però s’ha de regular, han d’haver-hi estructures i al final no
pot suposar traslladar-los a ells
els costos de la producció, sigui
intel·lectual o manual. No podem pretendre que es faci sense que la persona treballadora
tingui una compensació salarial

ignasi r. renom

Defensora de
les polítiques
d’igualtat
Sara Moreno és Doctora
en Sociologia per la
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
i investigadora del
Centre d’Estudis
Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball.
Les seves principals
línies d’investigació
s’emmarquen en el
camp de la sociologia
del treball, la gestió
del temps i el gènere.
Ha participat en el
llibre Revertir el guión.
Trabajos, derechos y
libertad (La Catarata,
2016), en el qual
reflexiona sobre les
implicacions de la divisió
sexual del treball. Molt
crítica amb les condicions
de feina derivades de la
crisi sanitària, afirma que
“no estem teletreballant,
sinó treballant a
distància, obligats”.
per utilitzar la llum, l’internet i
l’ordinador de casa seva, o sense que hi hagi directament una
facilitació d’aquests recursos
per part de l’empresa. I a banda, les recomanacions al voltant
del teletreball diuen que està
bé sempre que sigui voluntari i
combinat amb la presencialitat.
El teletreball total no és bo.
Per què no?
Pels possibles costos laborals. Tornem al gènere: el re-

El teletreball genera
aïllament físic entre els
treballadors. Això, sumat al
fet que el centre de treball
desapareix, pot dificultar
l’organització col·lectiva?
És un dels riscos?
En el cas de treballadors que
de cop es posen a treballar a
distància però que prèviament
tenien una bona organització
col·lectiva, una acció política
amb un discurs, una organització, una coordinació, unes
reivindicacions i que actuaven
com a agent social, en una situació sobrevinguda de treball
remot aconsegueixen trobar els
mecanismes per continuar amb
aquesta acció col·lectiva. Quan
no hi havia aquesta prèvia, organitzar-se col·lectivament és molt
més difícil. Treballar a distància
té un component d’aïllament
social i, per molt que haguem
explotat totes les potencialitats
de la virtualitat, això també té
límits. Fa més difícil trobar espais per socialitzar i posar en
comú situacions que provoquen
mal estar o donen peu a articular una demanda col·lectiva.
El teletreball exclou la part
més intuïtiva, la virtualitat
la capa. Quins efectes pot
tenir això en les professions
que optin per aquesta
modalitat?
Hem d’entendre que una
modalitat de 100% teletreball
no és viable. Hi ha una sèrie
de factors, competències i habilitats que no podem desenvolupar davant d’una pantalla.
Existeixen aspectes del treball
en equip que no es poden suplir
virtualment. En lògica productiva podríem dir que som més
productius amb una modalitat
mixta, però des d’una lògica humana i de funcionament de les
relacions socials, també. Hi ha
intangibles que la virtualitat
no pot suplir, i des d’un punt
de vista normatiu, hauríem
de renunciar a qualsevol tipus
d’organització social que passés
tota per la virtualitat.
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La conquesta de l’espai
Montserrat García Blasco
Activista pels drets de les persones
amb diversitat funcional

episodis més greus de l’emergència sanitària. I la seva atenció pel sistema de
salut pública va arribar a veure’s compromesa per protocols que van fregar
l’eugenèsia i la necropolítica.
Milers de persones segueixen confinades a casa seva a Barcelona (i arreu) sense data de desescalada per la manca d’accessibilitat dels seus habitatges. Però el
silenci còmplice facilita la invisibilització
i que oblidem les vides que tenen menys
valor econòmic per al sistema, tot i que
hagin estat protagonistes de transformacions urbanes cabdals a Barcelona.
I és que aquesta “reconquesta” de l’espai públic, com era d’esperar, també ha
estat marcada pels interessos econòmics
sectorials, on no hi podia faltar el conegut
Decret d’Alcaldia, de 21 de maig de 2020,
amb el qual s’ampliava la superfície d’espai públic destinada a les terrasses.
Un Decret d’Alcaldia aprovat durant
l’estat d’alarma sense tenir en compte
les propostes del veïnat i les entitats de
la ciutat, i que es caracteritza -a l’igual
que l’Ordenança- per una implementació pràctica que massa sovint incompleix
(sense cap tipus d’impunitat) tot el marc
normatiu d’accessibilitat, entre altres.

es del inici de la pandèmia, el
llenguatge bèl·lic ens ha acompanyat a través dels mitjans de
comunicació, dels discursos de referents
polítics i a innumerables campanyes de
la ciutadania a xarxes socials. “Combatre” (la pandèmia), “vèncer” (el virus),
“lluitar” (per la vida)...
Tot un escenari èpic on hi ha persones
exhaustes a les quals s’ha anomenat herois i heroïnes fins que han reclamat els
seus drets laborals o ens han demanat
una vegada i una altra que no oblidem la
nostra vulnerabilitat i interdependència.
Posar les cures i la vida al centre de
les polítiques (incloses les polítiques urbanes) és quelcom que sempre queda bé
sobre un paper, però que encara suposa
-curiosament- una de les majors revolucions, i exigeix valentia i determinació per
part de tots els poders públics.
L’espai de la ciutat, igual que la nostra vida al planeta i els recursos naturals
que hi ha, no són infinits (per molt que
ja hi hagi gent pensant en “conquerir” la
lluna, l’espai exterior i algun altre planeta per fer-hi, per exemple, turisme). Res
no pot “créixer” indefinidament perquè
implica un trencament de l’equilibri i la

D

Passos enrere en el dret a la ciutat
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Aquests mesos, els conceptes
de ciutat cuidadora,
sostenible, accesible i humana
han xocat de ple amb els
interesos mercantilistes
convivència del nostre ecosistema urbà,
la pèrdua de quelcom. I massa sovint el
que perdem o podem perdre és tan valuós
que no té preu. O sí que en té?
De qui era l’espai públic de Barcelona
abans de la pandèmia de la Covid-19? I
en el procés de “desescalada”? I ara, en
aquesta anomenada “nova normalitat”?
L’espai públic és de tothom? És de la
ciutadania? L’espai públic és públic? És
més: què vol dir “normalitat”, qui defineix aquest terme i des d’on?
Aquests mesos els conceptes de ciutat
cuidadora, sostenible, accessible i humana
han xocat frontalment a la pràctica, una
vegada i una altra, amb els interessos mercantilistes d’explotació privada (i privativa) de l’espai públic (i de la pròpia ciutat)
que -no ho oblidem- ja hi eren a Barcelona
i ara només s’han evidenciat encara més.
La pugna històrica de les persones
amb diversitat funcional (discapacitat)
per guanyar centímetres a les voreres
semblava blindada legalment a través
de la norma estatal Ordre VIV/561/2010,
després de més de 30 anys de batalles
(recordem l’històric tancament del SE-

Nens jugant a la plaça Reial després del confinament
REM de Barcelona el 1977). Parlem del
que s’anomena “itinerari de vianants accessible”, aquells 180 cm d’ample mínim
de pas lliure d’obstacles, obligatòriament
des de façana, que permet que dues persones es puguin creuar a una vorera.
Persones invisibles
Però la “reconquesta” dels carrers després
del confinament per la Covid-19 ha estat
desigual, tant per territoris (les accions de
millora no han estat equitatives a tots els
barris) com per edat, gènere, situació socioeconòmica, estat previ de salut, etc.
Les relacions de poder a l’espai públic
s’han tornat a reproduir, i els cossos que
no s’han considerat adequats per ser-hi
presents han estat de nou aquells valorats
com a “no productius” per al sistema capitalista patriarcal (que, com ha quedat pa-

marc javierre

lès, també és edatista, capacitista, racista i
classista). Encara avui els diaris continuen
farcits de titulars on trobem per exemple
als infants titllats d’elements perillosíssims per a la salut pública, i notícies amb
imatges dels espais de joc de la ciutat precintats com si fossin escenaris d’algun fatídic crim. I al costat, les explicacions d’algú
que justifica la no presència a l’espai públic
de les persones grans (tancades a casa seva
o a les residències) per al seu propi bé.
Tot plegat, fulls de diari que pots llegir tranquil·lament -això sí- prenent un
cafè a alguna de les noves taules de terrasses que han envaït les places i carrers.
De les persones amb diversitat funcional pràcticament ni se n’ha parlat als
mitjans, perquè fins i tot la seva condició
de ser persona, de ser ésser humà amb
drets, ha estat qüestionada durant els

Generar transformació social i conquerir drets mai ha estat fàcil per a ningú
i malauradament la possibilitat de perdre’ls sempre amenaça. I és que el fet que
moltes persones puguin desenvolupar les
activitats més quotidianes (les que sostenen la vida de tothom sense excepció) i
que moltes altres puguin exercir els seus
drets, depèn d’aquells centímetres de
vorera i espais per a vianants contínuament en perill d’extinció. Perquè l’altra
pandèmia compartida per moltes ciutats
de l’Estat ha estat la privatització d’allò
que se suposava que era l’espai públic.
En aquest sentit, aquests mesos el veïnat i les entitats ens hem hagut d’empassar (fins a ennuegar-nos) molt del treball
fet sobre el dret a la ciutat, l’Agenda 2030
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la ciutat jugable, vivible,
feminista. Tot per no enfonsar l’economia. Però, quina economia? L’economia
de la vida de la ciutadania o l’economia
d’algú en concret?
Per conquerir determinats espais,
també es feia necessari conquerir-ne uns
altres: els espais de participació i d’interlocució política. Hi érem en igualtat d’oportunitats? On eren i són les persones que
cuiden? I les dones? Qui hi havia al Pacte
per Barcelona, per “reimpulsar” la ciutat?
Davant una situació crítica, el veïnat
s’ha organitzat: s’ha cuidat i ha cuidat la
ciutat. Tenim l’oportunitat de generar
una veritable transformació. I, tot i que
el procés serà llarg i complex, allà hi serem -com sempre hi hem estat- les entitats i els moviments socials. Perquè no hi
ha ciutat sense ciutadania, cuidem-nos i
recuperem la ciutat!

Cap a una nova mobilitat?
David García Mateu

atmosfera del Montseny, a Barcelona. Aquesta va ser la fotografia històrica que van deixar
les setmanes més dures del confinament.
Una puresa ambiental que, en realitat,
no hauria de distar gaire de la quotidianitat desitjable: “La contaminació va baixar a l’índex que demana l’Organització

L’

Mundial de la Salut (OMS) i per primera
vegada vam respirar un aire net; vam
veure la ciutat que necessitem, no la que
tenim”, sintetitza Maria García des de la
Plataforma per la Qualitat de l’Aire.
Tothom sabia que aquesta circumstància esdevindria anecdòtica i, fins i tot,
artificial. El motiu: “Va ser fruit d’una
aturada obligada que va implicar el patiment de moltes persones que van deixar

de treballar i de mantenir les relacions
socials més bàsiques”, recorda el responsable de mobilitat de Greenpeace a Espanya, Adrián Fernández. La clau de l’escenari, però, resideix en la dicotomia de
la mateixa situació, explica: “Va ser una
anècdota i, al mateix temps, va servir
com a despertador de consciències; vam
aprendre a valorar aspectes que crèiem
insalvables o que vèiem com a part de la

factura de viure en una ciutat, com ara el
soroll o la sinistralitat”, afegeix.
A parer de l’expert en contaminació
atmosfèrica del CSIC, Xavier Querol, és
ara quan la classe política ha d’aprofitar
l’experiència positiva dels ciutadans per
aplicar mesures estructurals en mobilitat. “Ens hem acostumat a acceptar mepassa a la pàgina 21 2
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de les freqüències de pas, dissipar les hores punta i fomentar el teletreball”, afegeix l’expert en mobilitat de Greenpeace.
Des de la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire alegen que “no s’ha de tenir por
a generar canvis massius com el peatge
urbà o la conversió de les autovies urbanes en grans corredors de mobilitat sostenible, amb tramvies més enllà de la Diagonal, en comptes de perdre’ns cada dos
per tres en les falses polèmiques per una
superilla o el fet de portar el Tram només
fins a Verdaguer”. “Com a societat hem
de demanar, sobretot, que no s’aturin
les inversions compromeses, es potenciï
el ferrocarril i s’oblidin determinats projectes com el perllongament de la tercera
pista de l’aeroport del Prat”, engloba Fernández, qui fa només unes setmanes va
participar en la campanya Ábalos: manquen trens, sobren avions.
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sures pel bé de tothom”, recalca. Per contra, però, el mateix coronavirus ha obert
un nou camp de batalla on les agulles
giren a contrarellotge.
La por al contagi
Les dades de principi de juliol van ser
clarificadores: mentre que el vehicle privat es va recuperar en un 85% respecte
al període preconfinament, el transport
públic no va arribar ni al 40% del seu
passatge habitual. “Per més que insistim en el fet que el transport públic és
més segur que altres activitats i que els
estudis demostrin que no s’hi han produït brots, és molt difícil lluitar contra
qüestions tan personals com la por al
contagi”, apunta Fernández.
El que ara preocupa a tots plegats és
el terratrèmol que es pot generar en les
properes setmanes. “Tot apunta al fet

Dues pandèmies
Joan Morejón

l

Mentre tot apunta al fet
que el nostre sistema de
mobilitat entrarà en crisi,
és l’únic camp on ningú
planteja canvis estructurals
que la mobilitat entrarà en crisi, però
per ara és l’únic camp on ningú no ha
plantejat canvis”, critica García. Des
de la plataforma recorda que “el gran
repte de la ciutat era reduir la contaminació”, però “l’aire que ens trobarem
amb la represa de l’activitat serà pitjor
que el que teníem abans de la pandèmia”. En la mateixa línia, el portaveu
d’Eixample Respira, Guille López, ho
té clar: “La crisi de la Covid-19 ens ha
demostrat que la salut ha d’estar per

La crisi sanitària, una oportunitat per replantejar-se la mobilitat
damunt de tot; és el moment idoni per
prendre mesures contundents”.
L’Ajuntament fa (molt) curt
Amb motiu del desconfinament, el Govern de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va posar en marxa un paquet de
mesures encaminades a dotar de més espai als vianants, mitjançant l’anomenat
urbanisme tàctic de carrers pintats, la
construcció de 21 quilòmetres de nous
carrils bici o les intervencions en carrils
bus. Accions que des de Greenpeace analitzen amb bons ulls, però que contraposen amb la situació d’on venia la ciutat.
“El debat és si són suficients, ja que
l’espai públic de la ciutat està molt pitjor repartit respecte d’altres ciutats i cal
intensificar totes aquestes mesures; a
Barcelona és una necessitat imperiosa

incrementar l’espai destinat al transport
sostenible”, destaca Fernández. “Encara
que al carrer d’Aragó treguis un carril
als cotxes per donar-lo a les bicicletes, seguirà sent una autovia urbana on els ciclistes respiraran aire molt contaminat”,
exemplifica García.
El canvi de paradigma
Vist el quid de la qüestió, tots els experts
en la matèria coincideixen en la necessitat de potenciar el transport públic. “Totes
les tàctiques i estratègies s’han de centrar
a recuperar la demanda; és evident que
s’han d’agafar carrils al vehicle privat,
però la lluita intensa ha d’estar en els
transports col·lectius”, defensa l’investigador del CSIC. “Al final, l’arrel del problema està en la planificació urbanística, cal
implementar noves eines com l’increment

“Ens trobem que la contaminació atmosfèrica és una epidèmia silenciosa, difícil
de veure i que no té un impacte tan ràpid
com el que pot provocar un virus”, relata
Querol. “En el seu cas, els efectes són a
llarg termini i, més enllà del càncer de
pulmó, és difícil relacionar-la amb les malalties, ja que el que fa és agreujar-les”,
addueix. En aquesta línia, diversos estudis han demostrat com les persones que
han tingut un contacte permanent amb
la contaminació al llarg de la seva vida
han evolucionat pitjor un cop infectades
per la Covid-19.
Una qüestió preocupant per la qual
Adrián Fernández aposta per treure’n profit: “Podem prendre mesures que ens serveixin per a totes les crisis; per exemple,
si fem inversions verdes podrem fer front
tant a una pandèmia com a la crisi climàtica, perquè totes dues van molt de la mà”,
argumenta. “Ara és l’oportunitat, si no es
fa ja, no veiem quin serà el dia de fer-ho”.

la medecina, la sociologia, l’urbanisme...
el llistat seria interminable. El món artístic i cultural, l’oci, l’esport, s’han vist
profundament alterats. En algun cas, i
penso en l’esport d’alta competició, i sobretot en el futbol, fent-nos notar que
potser no és tan important i que podem
viure sense ell. Les dinàmiques dels moviments socials han patit molt, i d’això
se n’ha parlat poc. La ciutadania, tots
ens hem vist sacsejats.
Més enllà de la capacitat d’adaptació dels éssers vius (els humans també),
més enllà de l’enginy, de veure com es
pot viure d’altres maneres a les nostres
cases, per a una gran part de la població confinar-se ha representat enclaus-
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Amb l’enderroc de les
muralles a mitjan segle XIX,
una raó higienista provocà
un canvi en l’urbanisme;
passarà ara el mateix?

Necessitem una altra ciutat
Confinament al barri de la Prosperitat, a Nou Barris
Antoni Ramon Graells
arquitecte i activista veïnal

any 1841, el metge Pere Felip
Monlau publica Abajo las murallas, un escrit amb to de manifest
on defensa l’enderroc de les muralles que
confinaven Barcelona, amuntegant la població al seu intern. L’al·legat de Monlau
va ser clau per a la demolició d’aquell
mur, i va endegar el procés d’eixample

L’

de la ciutat pel pla que va culminar en
l’aprovació del Pla Cerdà. A mitjan segle
XIX una raó higienista empeny un canvi en l’urbanisme de Barcelona. Passarà
ara el mateix?
Certament, la pandèmia que estem
patint, i que a hores d’ara no sabem quant
de temps i com continuarà, ens està fent
viure la ciutat d’una manera que no sospitàvem, posant de relleu algunes de les
mancances de la Barcelona contemporà-

manel sala “ulls”-9 barris imatge

nia. Segurament ja les coneixíem, però
ara les hem patit amb més duresa. Però
en un altre sentit, el confinament més
estricte ens ha permès constatar altres
maneres de treballar, viure i moure’s. I
potser en alguns casos en podem treure
alguna lliçó.
L’actual situació ens obliga a reflexionar des de tots els àmbits del coneixement: des de l’antropologia, l’arquitectura, l’ecologia, l’economia, la geografia,

trar-se en habitatges petits. I així hem
comprovat que la majoria acaben essent
espais per recuperar allò que Karl Marx
anomenava força de treball. Els desequilibris s’han posat de manifest amb
cruesa. I com a resultat, la necessitat
d’una altra ciutat.
Una de les característiques de la ciutat mediterrània, i de Barcelona en concret, és la seva densitat. Aquest tret, que
sovint ha estat lloat per la seva capacitat de generar vida urbana, ha facilitat
enormement la difusió de la pandèmia.
La manca d’espai verd a la ciutat, especialment en alguns barris, i el desig
d’obtenir-ne més, s’estan fent notar amb
força. Cal amb urgència un planejament
urbanístic que doni resposta a aquesta
necessitat, i unes inversions que permepassa a la pàgina 22 2
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tin realitzar amb celeritat allò que els
plans proposen. La ciutat post pandèmica ha de ser més verda.
I quan hem pogut sortir de casa,
l’espai públic s’ha vist col·lapsat, gratament. En el moment que un carrer
es tallava al trànsit rodat, s’omplia
de gent. La meva imatge és la del carrer Gran de Gràcia convertit en un
passeig, en un lloc de trobada casual
d’amistats “emmascarades”. Però la
represa ha dut l’Ajuntament a jugar
per moltes bandes a la vegada. L’increment de l’espai de terrasses no es
pot consolidar. Certament, les terrasses formen part de la cultura mediterrània, però no hem d’hipotecar l’espai
públic al consum.
La visió d’una ciutat buida, sense
cotxes, ha copsat. Si bé podia recordar-nos la d’algunes pel·lícules apocalíptiques, també ens feia somniar en
una ciutat més tranquil·la. Però això
solament seria possible amb una altra
ordenació de la població i de les activitats productives en el territori. I, és
clar, amb un potent i enxarxat transport públic. Les imatges vistes ens han
permès imaginar-nos una altra ciutat.
No les oblidem. A veure si ens alliçonen
a nosaltres, i a les administracions.
El confinament ha posat de relleu
les mancances de la major part del parc
d’habitatges de Barcelona. Habitacions de 6, 8 i 10 metres quadrats. Menjadors i sales de dimensions més que
ajustades. I molta gent vivint al mateix pis. Aquest és el retrat. Viure tancats en aquest món ha estat dur per a
una unitat familiar amb un o dos fills, i
no diguem si eren més. Tal com deia, la
majoria dels habitatges més aviat han
estat pensats per recuperar-nos de la
feina diària i preparar-nos per a la de
l’endemà. També en matèria d’habitatge, el moment viscut ens l’ha de fer
pensar d’una altra manera. I més quan
l’anomenat teletreball es promou més
enllà d’aquesta pandèmia.
L’arquitectura dels habitatges ha
de repensar-se (tal com es diu ara, en
què el prefix “re” es fa servir amb profusió). Cal valorar la flexibilitat dels
espais. Les terrasses i els terrats han
estat àmbits preuats. Teletreballar a
casa, pot estar bé, però per fer-ho en
condicions cal un altre tipus d’habitat-
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Els habitatges estan més
pensats per recuperar-nos
de la feina diària que no
pas per preparar-nos per
a la de l’endemà
ge. De totes maneres el problema de
fons no és de disseny, sinó econòmic.
El més difícil no és pensar cóm haurien de ser aquests nous habitatges,
sinó que siguin de preu assequible. I
per a això cal un control del preu de
lloguer, posar al mercat l’habitatge
buit, reduir els pisos turístics. Cal una
activa política d’habitatge públic. Si
no, totes aquestes millores, com les
anteriors, no acaben sent una altra
cosa que altres factors gentrificadors.
D’entre les lliçons de la pandèmia, una és ben diàfana: no podem
dependre del turisme. Des dels moviments socials, des de l’Assemblea
pel Decreixement Turístic fa temps
que es proclama. Més que fer anuncis per atraure turistes cal treballar
per canviar l’actual model productiu
del país. Que no sigui fàcil no vol dir
que no sigui necessari, i urgent. Des
dels moviments socials haurem de
tenir en compte les lliçons, positives
i negatives, de la pandèmia. I des de
les administracions també ho haurien
de fer. El nou Pla Director Urbanístic
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
ofereix una ocasió.

Imprescindible

Luz Divina, Ludi, limpiadora y conserje, dos veces fundamental
jesús martínez

unca perseguí la gloria.”
Adquieren gran dimensión los
cantares y proverbios del poeta
versionados por Joan Manuel Serrat (Dedicado a Antonio Machado).
Continúa la estrofa machadiana: “Yo
amo los mundos sutiles, / ingrávidos y
gentiles, / como pompas de jabón”.
El mundo irreal, impúdico y distópico
cayó como un jarro de agua fría sobre Luz
Divina Martínez, Ludi (Barcelona, 1962).
Dadivosa, divertida y con unas pecas que son polvos de picapica, Ludi es
limpiadora-conserje de una finca de seis
plantas en la calle Arquitectura, 26, frente a la plaza dels Veïns, en la raya invisible que separa Barcelona de l’Hospitalet
de Llobregat. Allí llegó en el 2008. Antes,
durante quince años, llevaba las riendas
del bloque de la calle Evarist Arnús, 64,
en les Corts.
“Yo he venido a trabajar cada día, no
he faltado ninguno, aunque todo ha sido
un poco surrealista”, dice, acomodada
en el cuarto de contadores (“Este espacio
está destinado exclusivamente para ubicar los contenedores de energía eléctrica
del edificio”).
De la noche a la mañana, Ludi, una
Mary Pickford de estilizada silueta, se
convirtió en personal “imprescindible”.
Recapitulemos: el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, ante la emergencia sanitaria causada por el virus de
la nueva peste (coronavirus). El estado
de alarma finalizó el 21 de junio, tras seis
prórrogas consecutivas.
En las dos semanas que van del 30 de
marzo al 9 de abril, el Consejo de Ministros, reunido de urgencia, endureció el
confinamiento. España hibernó.
El 29 de marzo, el Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicó un real decreto
con el fin de “reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra la Covid-19”.
Solo unos cuantos elegidos, los héroes
de la pandemia, fueron llamados a cumplir su deber para con la patria, como
en las guerras. Oficialmente, formaban
parte del “personal por cuenta ajena que
presta servicios que hayan sido considerados esenciales”.
El caso de Ludi.
Del BOE: “Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento,
reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios
en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como

N

de residuos sólidos urbanos, peligrosos
y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de
descontaminación y otros servicios de
gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera
de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público”.
Entonces, sus días de rutina se confundieron con los días de rodaje de un thriller,
quizá Tesis o Abre los ojos o Los otros, del
inquietante Alejandro Amenábar.
A las seis y media de la mañana, en
pie. Vestida de astronauta, casi. Guantes
de nitrilo. Mascarilla quirúrgica. Pulverizador con hidrogel.
Salía de casa, en el Carmel.
“Tenías miedo, las cosas como son.
Una media de novecientos muertos dia-
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Sus días de rutina se
confundieron con los del
rodaje de un ‘thriller’ de
una película del inquietante
Alejandro Amenábar
rios. Y no veías el virus, porque parecía
que flotara, y no tocabas nada, tenías
muchísimo cuidado.”
En el bolso, el “certificado autorresponsable de desplazamiento en el marco
del estado de alarma por la crisis sanitaria”, otorgado por la Generalitat de
Catalunya: “Certifico que mi viaje está
relacionado con la actividad especificada
a continuación: desplazamiento al lugar
de trabajo para efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial”.
En lugar de coger el autobús de la línea 24, que une Can Baró con la plaza
Lesseps, iba andando hasta la estación
de metro de la línea verde (L3). Tres personas en los vagones. En plaza Espanya,
vacíos los pasillos que hacen transbordo
con Ferrocarrils.
“Increíble, no sabía si seguir adelante
o volverme”, recuerda.
Se bajaba en la parada de Ildefons
Cerdà. Nadie.
Añade: “Además, me sentía culpable
por salir, porque los carteles se te pegaban a la cara, repitiendo: Queda’t a casa,
queda’t a casa…”.
Jornada laboral de 8.30 a 13.30, cinco
horas por las que cobra casi ochocientos

marc javierre

euros (pagas incluidas).
“Era una película de ciencia ficción.
Nadie. Absolutamente nadie. Lo que más
me impresionó fue un día, en plaza Catalunya, esperando el autobús. Siempre llena de palomas y familias con niños, no vi
un alma. Estaba sola, nadie más que yo.
Te preguntabas: Pero ¿qué ha pasado en
el mundo?”, retiene, con la bayeta en una
mano, que agita como si fuese un chal, con
garbo. “Y luego esperar 47 minutos a que
llegara el autobús, porque redujeron considerablemente las frecuencias de paso…”
En la portería, nadie.
Durante tres meses, no vio a casi ninguno de los 65 vecinos.
Apenas quienes sacaban a pasear el
perro, y los intrépidos que hacían la compra para varios días. Cuando los inquilinos veían a Ludi con la fregona en la
mano, se quedaban estupefactos:
—Pero ¿tú que haces aquí?
—Mira, que soy indispensable.
Hasta el punto de que alguno, apiadándose, escribió al administrador: “No
puc entendre com, amb tot el que està
passant, la Ludi encara estigui aquí, treballant… Ve en transport públic, posantse en risc ella i, de retruc, a nosaltres
també. Si els veïns hem de netejar cadascú el nostre tros ho farem, però no té sentit que ella estigui aquí encara”.
En esas dos semanas de estricto encierro, los aplausos de agradecimiento
de las ocho de la tarde, dirigidos a los
sanitarios, también incluyeron al resto
de “esenciales”: reponedores de supermercado, taxistas, riders de empresas de
mensajería…
Y limpiadores.
“Aún llevo pañuelos desechables para
pasarlos por los pomos de las puertas, los
botones del ascensor y las barandillas de
los rellanos”, agrega.
Luz Divina, Ludi, llegaba a casa, estresada.
“Quítate los zapatos, mete la ropa
en una bolsa y lávala, airea la chaqueta que te vas a poner al día siguiente…
Claro, mi madre tiene 86 años, pertenece al colectivo de riesgo…”, resume
la limpiadora-conserje de los confines
de Barcelona, vestida con una camiseta de aerobic cuyo lema es “Never
give up”, y sumida en la oscuridad del
desconocimiento. “Nadie sabía nada a
ciencia cierta.”
Viernes. Salida del trabajo. La diosa
griega de la limpieza que no se rinde, Higía, cerraba la puerta de su casa.
“Entonces, el viernes por la tarde me
decía: Jo, qué bien, por fin confinada.”
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Confinats al quart de pis
Anaïs Barnolas Soteras

l Govern espanyol acaba d’anunciar l’estat d’alarma per contenir
l’expansió de la Covid-19. És dissabte 14 de març. A la Barceloneta, moltes famílies hauran de passar el confinament en pisos de 30 metres quadrats. La
gent compra compulsivament al mercat,
ple de gom a gom, com si no hi hagués
demà. Hi ha un silenci d’incertesa. Més
tard, a les vuit de la tarda, serà el primer cop que els veïns surten al balcó per
aplaudir els sanitaris, amb l’acompanyament de les botzines llunyanes dels vaixells del port que es repetiran cada dia.
L’Associació Barceloneta en Alerta
té previst fer el repartiment d’aliments
mensual el 18 de març a l’Església
Evangèlica Baptista, però tant els usuaris com els voluntaris són gent gran i no
saben com ho podran fer. M’ho explica
el president de l’Associació Barceloneta
en Alerta, Luís Monzón. Fan una crida a
les entitats del barri per sumar esforços
i es crea la Xarxa Solidària Barceloneta. El 16 de març s’apunten més de 30
voluntaris i el repartiment arriba a les
llars més necessitades. Els voluntaris
porten als domicilis la comanda del mercat, productes farmacèutics, els menús
que han cuinat els estibadors i els restaurants de la vora. Es faran 80 repartiments cada dia a persones grans que viuen en pisos sense ascensor i que abans
de la pandèmia ja ho passaven malament. La xarxa arriba fins a l‘Hospital

ràries. Els més joves comencen a desfilar
en massa cap al barri de bon matí i al
vespre-nit, en la franja horària permesa.
Al passeig Marítim aparquen cotxes dels
quals surt gent descalça i amb neoprè.
Mai hi havia hagut tants corredors, patinadors, ciclistes. El personal mèdic de
l’Hospital del Mar es mira consternat la
gent que ni porta mascareta, ni respecta
les mesures de seguretat. Un veí vestit
d’esport se’n torna a casa queixant-se
que, amb tanta gent, no pot fer exercici.
La gespa del final del passeig s’ha convertit en un gimnàs improvisat on se sua la
cansalada tot fent flexions i boxing sense
parar, també hi ha lloc per a la meditació
i el ioga. A la platja, el bany recreatiu no
està permès, però persones soles, parelles, grups de joves, en satisfan les ganes.

E
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La Xarxa Solidària es crea
responent la crida dels
voluntaris que ja repartien
aliments mensualment
abans de la pandèmia
del Mar, on s’entrega una recol·lecta de
pel·lícules DVD per tal que els pacients
es puguin distreure una estona.
Els dies que venen i se’n van són
idèntics. La calma la trenca l’hora dels
aplaudiments i la festa que cada divendres es fa en un balcó del carrer Berenguer Mallol. A ple dia, les gavines
es passegen pels carrers deserts com
si fossin seus. Els balcons dels pisos
turístics de davant de casa porten dies
tancats i un colom està covant en un
d’ells. La Barceloneta sempre ha tingut

Un moment extraordinari

joan linux / 9 barris imatge

A la Barceloneta, barri sorollós, només s’hi sentien els ocells
la fama de ser un dels barris on la gent
més crida. Per comprovar-ho, només cal
passejar-s’hi. Però ara només s’hi sent
el cant dels ocells. Des del terrat, el mar
és blau com mai, sense creuers, i el cel
clar sense cap avió. Els nivells de diòxid
de nitrògen s’han reduït el 56% de mitjana, segons l’Agència de Salut Pública
de Barcelona. A la majoria dels terrats
hi ha gent fent ioga o estiraments.
Les fronteres estan tancades i, al carrer, les maleïdes rodetes de les maletes
s’han deixat de sentir. No obstant això,
hi ha estrangers que viuen al barri o s’hi
han quedat atrapats. Es confirma el 18
de març, en la cassolada contra el rei
Felip VI. Els veïns piquen amb les cassoles, però també se senten els estrangers
despistats que desentonen amb els seus
aplaudiments, pensant-se que ara també
toca homenatjar els sanitaris.
Problemes a la residència d’avis
El 27 d’abril la premsa es fa ressò que la
Generalitat ha intervingut la residència
Bertran i Oriola, que es troba en el barri i que és gestionada pel Grupo Eulen,
“després de dues inspeccions i per mancances reiterades en el tracte dels residents”. Des del mes de març els familiars
ja alertaven de les males condicions del
geriàtric. Des de la residència els van dir
que no hi havia casos de Covid-19 i que
la situació estava sota control. Com que
no els deixaven visitar-los, a partir del

dani codina

18 de març van començar a rebre fotos
i vídeos dels seus familiars que els van
alertar perquè el personal no portava
mascaretes, ni guants i no es guardava la distància de seguretat, m’explicarà més tard Enriqueta López, familiar
d’una de les 26 persones que han mort
a la llar d’avis -el càlcul de les famílies
afectades arriba als 40-. “Alguns a causa
de sèpsia, deshidratació, llagues infectades, altres, pel virus”, recorda López.

El 18 de març només
l
desentona algun turista

atrapat al barri que apleudeix
els sanitaris quan la resta de
veïns piquen contra Felip VI
“L’empresa no tenia prou personal ni
recursos. Si ho hagués reconegut, el barri s’hagués bolcat en ajudar, però no va
voler”, denuncia López, que no vol que el
cas es quedi només amb la retirada de la
gestió de la residència a la companyia i
té previst, juntament amb dues famílies
més i el Defensor del Pacient, posar una
denúncia penal per denegació d’auxili
amb resultat de mort.
El 2 de maig la Generalitat afirma que
el pic de la pandèmia s’ha superat i ja es
pot començar a sortir en les franges ho-

Dues setmanes més tard, el 18 de maig
a les vuit del vespre, arriba l’únic moment extraordinari dels últims mesos.
El passeig està ple de gent. L’accés
a l’espigó està prohibit, però hi ha un
noi que és a la punta i mou els braços
amunt i avall, com si estigués tocat de
l’ala. Una parella de la Guàrdia Urbana es dirigeix cap a ell. Un home para
de fer footing i pregunta pels dofins.
Dofins? Són a uns metres més enllà del
noi. Salten vora els blocs de pedra. Només es queden a la costa dos minuts. El
jove no és cap boig, només l’únic en tota
la ciutat que els ha vist de prop.
El dia després, a les vuit del matí, davant de la porta de l’Hospital del Mar, hi
ha una concentració del personal en defensa de la sanitat pública i reivindicant
més protecció per treballar. Els esportistes que hi ha al passeig passen de llarg.
L’11 de maig s’entra a la primera
fase de la desescalada. Les terrasses
dels bars s’omplen des de primera hora
del matí i el soroll torna als carrers. A
partir del 8 de juny, en la fase tres, es
permet estar a la platja. Són freqüents
les discussions entre la gent per si el del
costat ha posat la seva tovallola massa
a prop. A principis de juliol es torna a
sentir el maleït soroll de les rodetes de
les maletes, però amb menys freqüència.
Hi ha botigues com la d’objectes de decoració amb motius mariners de la plaça
Poeta Boscà (la Repla), que ja no obrirà
més. La gent que pot, ha marxat fora, el
mercat ja no està tan ple. Els botiguers
diuen que els veïns que els havien dit
que a partir d’ara apostarien pel petit
comerç, ja se n’han oblidat.

L’estat d’alarma i les mesures de confinament han deixat imatges inèdites a molts barris, com aquestes a Gràcia o el Gòtic

arxiu carrer
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L’epidèmia que no es va poder contenir
Marc Villoro

atzar ha volgut que exactament
un segle després una epidèmia
d’abast mundial afecti la vida
quotidiana de milions de persones i hagi
causat -i causi encara- la mort de milers
de ciutadans d’arreu del món. Una pandèmia de la qual Barcelona també pateix
les conseqüències com va passar amb la
grip de l’any 1918.
No cal dir que el món ha canviat radicalment en aquest darrer segle i si comparem una postal de principi del segle
XX no té res a veure amb el món digital
i globalitzat d’avui en dia. Barcelona no
és ni molt menys la mateixa, s’ha anat
transformant i ha evolucionat en paral·
lel a nombroses vicissituds que han forjat
la seva identitat. De fet, la ciutat va modificar la seva extensió de forma notable
en el tombant del segle XIX al XX, ja que
l’any 1897 va tenir lloc l’annexió de sis
municipis propers com Sants, les Corts,
Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant
Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals als quals s’hi afegirien Horta el
1904 i Sarrià el 1921.
Un altre fet important va ser l’arribada massiva d’immigrants de la resta
d’Espanya en uns anys on la ciutat necessitava de mà d’obra, i passà així del

L’
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La grip de 1918 va afectar
milers de persones a
Barcelona; oficialment es van
comptabilitzar 22.767 morts,
un 3,5% de la població
més de mig milió d’habitants que Barcelona tenia el 1900 a superar-ne el milió el
1930. Aquest creixement va ser progressiu, més moderat en la primera dècada,
més destacat en la segona, i molt més
gran a partir de 1920.
En aquell primer terç del segle XX,
malgrat que encara era una mica elevada, la mortalitat a la ciutat anava descendint amb dos anys que van trencar de
forma clara aquesta tendència: el 1914,
amb 16.577 morts, quan es va produir una epidèmia de tifus, i el 1918, amb
22.767 morts, a causa de la incidència
provocada per l’epidèmia de grip.
La disminució de la mortalitat passava en aquesta època per millorar la salubritat de la ciutat i les condicions de vida
dels ciutadans, per la qual cosa l’administració municipal va centrar-se en ampliar
i millorar l’atenció mèdica i assistencial,

A la imatge de
dalt, aspecte d’un
pavelló per atendre
i aillar els malats
de grip. A la dreta,
dibuix satíric a
La Campana de
Gràcia sobre alguns
dels “beneficiaris”
indirectes de la
pandèmia, publicat
el 19 d’octubre de
1918 amb el títol “No
hi ha mal que per bé
no vingui”

que no pas aquells països immersos en la
guerra on la informació va ser més reduïda per no influir en la moral dels soldats.
En qualsevol cas, la grip es va propagar per tot el món i de forma molt ràpida. A Barcelona va començar amb pocs
casos i de seguida es va estendre per la
ciutat fins a tenir una incidència molt
gran durant la tardor de l’any 1918. Les
autoritats van prendre mesures per posar-hi fre, com ara la prohibició de reunions amb molta gent, l’anul·lació d’esdeveniments esportius i culturals, controls
sanitaris al Port i a les estacions de ferrocarril, el tancament de les escoles i la
Universitat, la prohibició de la pastura
de ramats o el tancament dels pous d’aigua, però res no va ser prou efectiu per
aturar la propagació del virus.
Mesures que recorden el present

la higiene pública i dotar d’una major infraestructura la xarxa de clavegueram i
proveïment d’aigua a les llars.
En aquest context, Barcelona va
afrontar l’epidèmia de grip de l’any 1918
amb unes conseqüències que van sobrepassar la seva capacitat de resposta. La
ciutat, que aleshores tenia uns 640.000
habitants, no estava preparada i es va

veure sorpresa per un virus que va fer
estralls entre la població sobretot durant
la tardor d’aquell any. Uns 150.000 barcelonins es van veure afectats per la grip
i a la ciutat i hi van morir al llarg de 1918
un total de 22.767 persones, un 3,5% dels
seus habitants, però és difícil quantificar
el nombre de ciutadans que van morir
per causa directa del virus a causa de les
complicacions que aquest provocava en
persones amb una salut més debilitada i
en un moment en què hi havia malalties
que encara no estaven eradicades com la
tuberculosi. La grip va afectar principalment persones entre els 20 i els 40 anys,
un fet que va repercutir en les dades demogràfiques posteriors en tractar-se d’un
col·lectiu en edat fèrtil.
La grip de la guerra
L’origen de l’epidèmia no és del tot clar,
però s’apuntava que podia estar en un
grup de soldats nord-americans emplaçats a Kansas (Estats Units) que s’havien de traslladar a França per entrar en
combat en els últims mesos de la Primera
Guerra Mundial, que va concloure el novembre de 1918. Una altra teoria situava
l’origen a l’Extrem Orient. Per altra banda, aquella pandèmia va ser coneguda
com a “grip espanyola”, però el nom no
respon al fet que la grip s’iniciés a Espanya ni que hi fos més virulenta que en
d’altres països. En el marc del conflicte
bèl·lic mundial, Espanya era un estat
neutral i va ser dels primers en informar
i de manera més àmplia de l’epidèmia

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament
va habilitar diferents espais per atendre
els malalts com, per exemple, el recinte
de l’antic Museu Zootècnic del parc de la
Ciutadella on també es van aixecar dos
pavellons desmuntables. Una altra mesura del govern municipal va ser el repartiment de 4.000 litres de lleixiu entre
les famílies més pobres per tal que poguessin desinfectar les llars.
La grip va afectar una bona part de la
població i quan ho feia en algun familiar
del propietari d’una botiga aquesta s’havia de tancar. Si hi afegim que les fronteres estaven tancades, tot plegat va portar a una manca d’aliments i, per tant,
a l’augment del seu preu, així com dels
desinfectants i els medicaments.
La situació a la ciutat no estava controlada fins al punt que es va col·lapsar el servei
funerari. La Unió d’Empresaris de Pompes
Fúnebres era l’empresa encarregada d’un
servei que l’Ajuntament li va concedir en
règim de monopoli i que, davant l’elevat
nombre de morts que va causar l’epidèmia,
es va veure superada. El caos era tan gran
que les autoritats van prohibir el repic de
campanes de les esglésies cada vegada que
se celebrava un funeral perquè el so metàl·
lic d’aquelles no parava de sonar.
La grip va arribar de cop i per sorpresa a la ciutat, però va anar remetent
i el seu rastre va desaparèixer de forma
igualment sorprenent. Enrere quedaven
uns mesos en què Barcelona no es va deslliurar de les conseqüències d’una epidèmia que va afectar tot el món en un dels
episodis més mortífers del segle XX.
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En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona y la agrupación másonica Gran Logia Simbólica
Española firmaron un acuerdo por el que el hijo de Enrique Tierno Galván cedía el archivo de su padre
para ser depositado en la Biblioteca Arús a disposición de investigadores y público en general. Ocho años
después, aquellos documentos siguen escondidos en estanterías, sin catalogar y nadie puede consultarlos

El archivo de Enrique
Tierno Galván,
olvidado en Barcelona
M. Eugenia Ibáñez

ca Arús, “dado que esta tiene un
fondo especializado en humanismo
y pensamiento social”. En el mismo
convenio, Xavier Trias acepta que
la propiedad de la donación sea
compartida por la logia masónica
y la Biblioteca Arús y se determina
que la documentación permanezca
“unida y ubicada” en la sede de
este equipamiento. La donación
incluye asimismo los documentos
en poder de particulares, centros
docentes de Europa y América y,
en especial, los depositados “en la
universidad de Princeton”.
La biblioteca detalló en un minucioso inventario de 63 puntos el
contenido de las treinta cajas, con
más de 500 fotografías, 18 archivadores, álbumes, grabaciones de
conferencias, datos de campañas
electorales, artículos de prensa,
carpetas con textos relativos a la
actividad política y privada del

-Tras un recorrido por las bibliotecas de Madrid, y tal como está
la situación, ¿dejarían ustedes en
esa ciudad el archivo que yo les
ofrezco?
La anterior frase la pronunció
el hijo de Enrique Tierno Galván a
finales del 2011 al ser preguntado
por qué cedía a Barcelona la documentación de su padre. Meses después llegaron a esta ciudad treinta
cajas con el archivo personal del
que fuera alcalde de Madrid y depositadas en la sede de la biblioteca Arús, en el paseo de Sant Joan,
26, donde siguen. Ese valioso material esconde recovecos de la
historia de España y del socialismo
español aún no examinados porque, nueve años después, el contenido de aquellas cajas no ha sido
inventariado ni catalogado y en
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Los documentos,
donados al Ayuntamiento
y a una logia masónica,
llevan ocho años
en la Biblioteca Arús
consecuencia tampoco es posible
su consulta. Un archivo valioso, de
momento inservible, convertido en
el secreto mejor guardado.
Enrique Tierno Galván (Madrid,
1918–1986), alcalde de la capital
entre 1979 y 1986, participó en
las listas del PSOE en las primeras
elecciones democráticas municipales celebradas en España tras
la dictadura franquista, en mayo
de 1979, fue elegido alcalde con
el apoyo del PCE y reelegido en
1983. Hasta el día de hoy, y no
parece que esa valoración vaya a
tener otro destinatario, ha sido el
edil más querido por los madrileños que el día de su entierro, en
el cementerio de La Almudena, le
despidieron en una multitudinaria
manifestación que paralizó la ciudad. En el recuerdo de sus paisanos quedaba la resistencia al franquismo, el paso por la cárcel y la
etapa de docente en la Universidad
de Princeton que le acogió tras ser
expulsado de la docencia española

l
archivo

Reunión del que fuera presidente español Felipe González con los alcaldes de Madrid y Barcelona,
Tierno Galván y Pasqual Maragall, el 11 de septiembre de 1983
en 1965 y donde depositó una parte de sus archivos, que no podrán
ser consultados hasta el 2036, al
cumplirse los cincuenta años de su
muerte. Pero el material entregado a la universidad norteamericana
no incluía la totalidad de los archivos, documentos y objetos acumulados por el exalcalde a lo largo de
una vida muy activa. Fotografías,
vídeos, ensayos, poesía y textos de
diverso contenido se conservaron
durante años en estanterías, cajones y archivos familiares en una
casa de campo, pero nunca fueron
clasificados ni ordenados.

Especializada en la masonería
Enrique Tierno Pérez-Relaño, hijo
único del exalcalde, decidió en
su día que la última memoria documental de su padre debía tener
un destino público, una biblioteca,
para facilitar la consulta de historiadores y público en general.
Descartó la alternativa madrileña y
decidió que fuera Barcelona la re-

archivo biblioteca arús

Farol que anuncia la ubicación
de la biblioteca

ceptora, en concreto la Biblioteca
Arús, especializada en movimientos sociales y con uno de los mejores fondos históricos relacionados

con la masonería. Pérez-Relaño, ya
residente en Barcelona, trató esa
posibilidad con Jordi Farrerons,
gran maestre masón de la Gran
Logia Simbólica Española (GLSE), y
con Josep Brunet, responsable de
la Biblioteca Arús. Siguieron después las consultas con el Ayuntamiento de Barcelona, nada fáciles
por el temor municipal al conflicto
institucional que podía suponer la
cesión de las memorias de un edil
de Madrid a un equipamiento cultural barcelonés. Resueltas suspicacias y cuestiones burocráticas,
el 13 de marzo del 2012, el alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, Jordi
Farrerons y Enrique Tierno PérezRelaño firmaron el convenio para la
donación del material acumulado.

Inventario minucioso
Ese acuerdo establece que PérezRelaño cede el archivo a la GLSE
y, “por razones de espacio” y para
conseguir “una mayor difusión”,
que sea depositado en la Bibliote-

El valioso material
no está inventariado
ni catalogado y en
consecuencia tampoco
es posible su consulta
exalcalde, ensayos, poemas, y correspondencia con Willy Brandt,
Victoria Kent y otros exiliados españoles. El material llegó a Barcelona en malas condiciones, incluso
con hongos, y fue tratado con minuciosidad para evitar que progresara su degradación. Se cambiaron
algunos archivadores deteriorados
y toda la documentación fue depositada en estanterías a la espera
de la adecuada restauración y catalogación. Hasta hoy.

Sin dinero para la catalogación
Ocho años después de su llegada
a Barcelona, nadie ha podido consultar el archivo de Tierno Galván
porque el material está almacenado pero no inventariado. La biblioteca ha sido durante ese tiempo
un refugio protector pero el contenido de aquellas treinta cajas
sigue siendo un revoltijo de fotografías y textos y no un archivo
pasa a la página 26 2
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2 viene de la página 25
vivo, apto para consultas y mejor
comprensión de la figura de un alcalde y una parte de la historia de
Madrid y de España. Maribel Giner,
actual directora gerente, señala
que el presupuesto ordinario del
centro no permite contratar especialistas que cataloguen el material, tarea imprescindible para
poner el archivo a disposición del
público. Los investigadores que
han solicitado acceso al material
han obtenido invariablemente una
respuesta negativa, a la espera
de un trabajo siempre pendiente. La Biblioteca Arús dispone de

l

Ni el Ayuntamiento
ni la Diputación han
mostrado el más mínimo
interés por sacar del
olvido el archivo

l

La agrupación masónica
reconoce la nula
presión realizada para
lograr el cumplimiento
del acuerdo
un presupuesto que apenas supera los 250.000 euros, 247.000
a cargo del Institut Municipal de
Cultura y otros 10.000 de la Diputación, importes con los que
se cubren los gastos ordinarios y
los sueltos de tres trabajadores:
directora gerente, bibliotecaria y
administrativo. Nunca ha habido
aportaciones extras para el archivo de Tierno Galván. La biblioteca

Sala de lectura de la Biblioteca Arús, uno de los equipamientos culturales más interesantes e ignorados de la ciudad
solicitó en su momento ayuda y
colaboración al Arxiu Nacional de
Catalunya, petición denegada con
el argumento de que el archivo del
exalcalde no contiene material de
procedencia catalana.

Compromisos incumplidos
Los firmantes del acuerdo de marzo del 2012, un alcalde y una logia masónica, no han cumplido los
compromisos adquiridos. El Ayuntamiento de Barcelona no ha mos-

trado el más mínimo interés por sacar del olvido un archivo que debía
conservar, proteger y poner a disposición del público y el convenio
firmado por un alcalde en nombre
de la ciudad ha quedado reducido
a mero acto protocolario. Tampoco
la Diputación se ha interesado por
el legado y Pérez Relaño, al parecer por cuestiones de salud, ha
recjhazado comentar la situación
del archivo de su padre. Resulta
aún más extraño el comportamien-

to de la Logia Simbólica Española, copropietaria del archivo, que
en ningún momento ha exigido el
cumplimiento de los acuerdos firmados. El gran maestre de la logia
es hoy Xavier Molina que acepta la
nula presión que la institución que
preside ha hecho para lograr que
la documentación del exalcalde se
pusiera a disposición del público.
Según Molina, los primeros contactos para la cesión del archivo
se establecieron hacia el 2011 en

La Biblioteca Arús, el legado para
la instrucción del pueblo trabajador
¿Biblioteca o museo? Un fondo documental de 75.000
volúmenes acreditan lo primero, y su estética e historia
aceptarían sin dudar la segunda acepción. Todo eso es
la Biblioteca Arús, uno de los equipamientos culturales
más interesantes de Barcelona y a pesar de ello uno de
los más ignorados, con una actividad que ha menguado
al ritmo que lo hacía el personal que la atiende. El
centro cumplió 125 años de existencia el pasado 24 de
marzo, aniversario silenciado por el coronavirus y el
olvido municipal.
Rosend Arús, masón, librepensador, filántropo,
empresario teatral, cofundador del Centre Català,
dejó dispuesto por vía oral a su muerte, en 1891, que
se construyera una biblioteca para “la instrucción del
pueblo trabajador” en el edificio donde él había nacido,
el actual número 26 del paseo de Sant Joan. Cuatro
años más tarde se inauguró el centro tras una reforma
en la que participaron el arquitecto Bonavenura
Bassegoda y notables artesanos como el escultor Manuel
Fuxà y el ebanista Joan Sunyol. La biblioteca abrió sus
puertas con 24.000 volúmenes que aún se conservan, un
fondo documental que ha aumentado hasta convertirse
en valioso material de investigación de los movimientos
obreros y masónicos, especialmente de los siglos XIX
y XX. En el 2011 se incorporó la colección de Joan
Proubasta con material diverso sobre Sherlock Holmes.
El acceso a la Biblioteca Arús no se distingue
entre los edificios de aquella parte del Eixample,
apenas un hermoso farol de metal y vidrio sirve
de orientación al visitante. Esta discreción puede
ser, en parte, la explicación por la que su valioso
contenido no acabara en la hoguera de las furias
franquistas contra la masonería. La biblioteca
cerró en 1939 y reanudó sus actividades en 1967
con sus fondos documentales íntegros porque,

archivo biblioteca arús

la sede de la logia en Barcelona,
frecuentada por Pérez-Relaño,
pero, una vez firmado el convenio,
esta agrupación se desinteresó
por el tema y tampoco presionó al
Ayuntamiento para evitar que el
archivo cayera en el olvido. “Los
masones no somos ricos”, añade
Molina, “pero sí es cierto que algo
deberíamos hacer”.
Quizá Tierno Pérez-Relaño se
equivocó al elegir Barcelona como último destino del archivo de su padre.

incomprensiblemente, las airadas ideologías de la
Guerra Civil y la dictadura respetaron el edificio del
paseo de Sant Joan. Conocedores de aquella parte de
la historia explican que la siempre discreta presencia
de masones en esos dos periodos pudo actuar como
escudo protector para evitar que libros, símbolos,
incunables, partituras, documentos cartográficos,
muebles y esculturas acabaran destruidos, quemados,
en cualquier calle barcelonesa.
La alcaldía preside el patronato

Réplica de la estatua de la Libertad

dani codina

Ese milagro laico de supervivencia añade un plus
de interés al contenido y a la historia del reducido
espacio de la biblioteca. El acceso por la escalera
de honor, que recuerda al santuario griego de
Atenea, sitúa al visitante en un entorno donde pocas
cosas han cambiado en los últimos 125 años: una
impresionante estatua de la Libertad, reproducción
a menor escala de la que el pueblo francés regaló
al norteamericano, la sala de lectura con el techo
formado por nueve plafones que reproducen centros
culturales del mundo, paredes con los nombres
de personajes destacados de la ciencia, la sala de
exposiciones, el pasillo, las salas de lectura y de
música y, en almacenes no accesibles, miles de libros,
documentos y folletos.
¿Quién rige la Biblioteca Arús? La responsabilidad
directa recae sobre el alcalde o alcaldesa de Barcelona,
presidentes del patronato responsable del centro e
integrado, además, por dos concejales de ese consistorio,
dos miembros de las academias de Bones Lletres y de
las Ciències i Arts y cuatro ciudadanos, personajes todos
ellos notables, sin duda, que no han logrado dar
el trato debido a una de las joyas de la cultura
barcelonesa. A pesar de ese olvido oficial, la Biblioteca
Arús, escondida tras un farol de cristal esmerilado, sigue
a disposición de la “instrucción del pueblo”, abierta para
quienes quieran consultar sus fondos o, simplemente,
recorrer sus instalaciones. Si esta es la opción, el
visitante encontrará en el personal del centro a guías
tan entusiastas en romper el silencio y el olvido en el
que parece postrado el legado de Rosend Arús.
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ques “que no va voler que el gravessin”. L’absència de contraplans
i discursos dels propietaris és una
decisió narrativa amb connotacions
polítiques i en la qual ha intervingut l’atzar (en forma de rebuig de
l’administrador) d’una manera que
l’autor troba afortunada.

Paisatges amb contradiccions

arxiu

Les runes interiors d’un mercat provisional amb una vida imprevistament llarga

Imatges d’un passat
recent que ja no és

l

Poc a poc el film es va
fer més coral i es va
convertir en un mosaic
del barri, capaç de
captar-ne les tensions

‘Girant per Sant Antoni’, un documental del crític cinematogràfic i acadèmic Pere Alberó,
immortalitza els últims mesos de la reforma del mercat de Sant Antoni i la seva inauguració
Ignasi Franch
Un projecte de documental en
transformació per a un mercat en
transformació i un barri en transformació. Segons explica el docent,
assagista i crític cinematogràfic
Pere Alberó, el seu documental Girant per Sant Antoni havia de centrar-se originalment en les obres
del mercat del barri esmentat, en
el procés de canvi d’aquell espai
que duia quasi una dècada de reformes. “Diria que aquesta és l’essència del cinema: el temps modificant les coses. El problema és que
vàrem començar a rodar el desembre de 2017, quan les obres estaven
molt avançades i l’arc de transformació era mínim. Sobre la marxa,
el film es va anar fent més coral i es
va anar convertint en un mosaic del
barri”, explica el realitzador.
El resultat és lacònic, un quadern d’escenes diverses muntades
sense un fil conductor clar. La pel·
lícula és una mena de traducció
audiovisual de l’experiència d’un
flâneur que insisteix en recórrer
els mateixos carrers. Alberó va escollir deambular pel barri, sense
cercar que les imatges resultants
li servissin per il·lustrar un relat
preconcebut. “Quan deambules,
tot el que et trobes forma part del
barri i tot pot tenir la mateixa importància. No hi ha hagut una voluntat de construcció dramàtica.
Encara que hi hagi persones que
surten més estona al documental,
no penso que es pugui parlar de
protagonistes”, afirma el cineasta.
L’atzar, per tant, ha jugat el seu
paper en el resultat final: “M’agrada pensar que si hi haguéssim anat

El mercat de Sant Antoni durant la seva reforma
altres dies, hauríem trobat altres
coses i altres persones i la pel·lícula
hauria estat diferent. Un barri és el
resultat d’infinites situacions, relacions... i aquestes són només algunes entre totes les que existien en
aquell moment”. Al llarg del film,
podem veure una botiguera de la
zona que recorda els inicis del seu
establiment familiar, dos operaris
de la reforma del mercat que diuen
que trobaran a faltar el barri i els
companys després de tants anys...

El mercat, per als voltors
El pla previ, basat en les obres i
el seguiment d’alguns paradistes,
es va anar complementant amb
un altre tema que té molt pes en
el muntatge final: la gentrificació

de la zona. Alberó no manté una
relació especial amb Sant Antoni,
però sí és un veí de Gràcia que ha
viscut dues dècades als voltants del
mercat de Santa Caterina i considera que el canvi a la seva zona “ha
estat molt notable perquè ha canviat el veïnat, perquè els locals que
s’obren estan pensats per a gent de
fora del barri”. A través de la seva
aproximació a un espai concretíssim
(“amb l’excepció d’una escena, tot
està rodat en un diàmetre de 200
metres al voltant del mercat”, recalca), Alberó ha pres el pols i ha
retratat “les tensions que es viuen
a tot el barri, a tota la ciutat i a la
majoria de grans ciutats europees”.
Al film podem veure petits fragments d’històries de la resistència

El film no inclou discursos explícits
a càrrec de veus en off, ni rètols
explicatius de caire periodístic que
suggereixin una tesi i condueixin a
l’espectador. Tot i així, Alberó creu
que la seva obra projecta una certa preocupació ciutadana: “Entenc
que el cinema ha de ser una eina
per interpretar la realitat i la realitat implica sempre ficar-se a la política... com a cosa de la polis, literalment”, declara. La realitat que
ha de retratar, però, és complexa.
Alberó immortalitza un procés amb
contradiccions. Quan filma una mobilització, mostra un objecte que
han dissenyat uns activistes: unes
figures de voltors situades al voltant d’una maqueta del mercat de
Sant Antoni. La reobertura de l’espai va generar una expectativa de
lucre que va contribuir a empitjorar la pressió immobiliària? Segons
Alberó, “calia una reforma que es
feia per als veïns, però el resultat final és que ells han de marxar
perquè la reforma ha convocat uns
especuladors que acaben imposant
les lleis del mercat”.
El realitzador també filma
les reaccions d’uns paradistes il·
lusionats que podrien viure un miratge: si la gentrificació progressa
i el barri perd més teixit social, els
seus comerços difícilment seran un
negoci rendible. El retrat guanya
així una altra capa de complexi-
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al desplaçament del veïnat històric. Una dona pateix assetjament
immobiliari i uns joves que han
okupat un altre pis del mateix edifici l’assessoren. Alberó els intenta
retratar des d’una certa distància
brechtiana, però d’alguna manera
n’assumeix el punt de vista. “No
tinc cap voluntat de ser objectiu,
però penso que tampoc sóc maniqueista”, destaca. Les escenes que
ha filmat friccionen amb un relat
mediàtic de l’okupació que és més
aviat criminalitzador i obscur: els
okupes de Girant per Sant Antoni,
en canvi, sopen tranquil·lament i
miren d’ajudar els llogaters dels
pisos propers. Pel que fa a la part
contrària, només entrelluquem la
figura d’un administrador de fin-

tat que evidencia el difícil encaix
d’interessos múltiples en una urbs
gran, densament poblada i condicionada per uns poders i uns contextos econòmics que transcendeixen els individus. L’autor entén
aquests botiguers que “han estat
més de vuit anys al mercat provisional i s’il·lusionen per un canvi
que també els ha suposat una inversió important. En canvi, no entenc la visió purament avariciosa
dels especuladors”.
La pel·lícula es va estrenar a
la passada edició del Festival Internacional de Cinema d’Autor de
Barcelona, que es va celebrar de
manera virtual a causa de la pandèmia de la Covid-19. Ara es podrà
veure a la Filmoteca de Catalunya
(22 de setembre) i al festival Temporada Alta de Girona (20 d’octubre), a l’espera d’exhaurir el
circuit dels festivals especialitzats
i d’entrar en les finestres comercials (presencials, online) que permeti la situació sanitària. La seva
contemplació pot despertar una
certa nostàlgia. No solament immortalitza alguns espais que ja no
existeixen. Mitjançant les imatges
d’una proximitat social oposada
als distanciaments actuals, també
conjura unes maneres de relacionar-se pròpies del passat que esperem que tornin a ser presents
en algun moment del futur. A parer
del seu realitzador, “aquesta és
una de les meravelles del cinema,
que roman com a document d’un
temps o del pas del temps”.

CARRER155 octubre 2020 PUBLICITAT 28

PUBLIREPORTATGE

Habitatge protegit, l’elecció segura
per a les famílies treballadores
La Covid-19 no només ha suposat un problema de salut
pública, sinó que les seves
polièdriques conseqüències
han despullat les mancances
que encara acumula el dret
a un habitatge digne. La crisi
sobrevinguda no ha trigat a
tenir efectes sobre l’economia
de les famílies treballadores,
circumstància que obliga a repensar de forma obligada quin
model d’habitatge vol la societat de cara al futur.
Tot i que la qüestió habitacional no és nova per la immutable voracitat del mercat privat,
aquesta sí que s’ha agreujat arran la incertesa socioeconòmica que ha generat la Covid-19.
En aquesta línia, la manca de
resposta per part de les administracions públiques ha seguit
a l’ordre del dia i, si bé aquestes han de seguir dedicant tots
els esforços possibles a garantir l’accés a habitatges d’emergència social per aquelles persones que es troben en una
situació límit, des de la cooperativa FEM CIUTAT emfatitzen
que les institucions tampoc
han d’oblidar-se el gruix de les
famílies. Aquelles que es veuen abocades a hipoteques o
contractes de lloguer que els
fan impossibles el dia a dia.
Per aquesta raó, des de la
cooperativa d’habitatge consideren que “cal una política
d’habitatge que permeti a famílies treballadores un accés
a l’habitatge a llarg termini, de
manera que un cop aquestes
famílies arribin a l’edat de jubilació no hagin de preocupar-se per destinar una part
de la seva pensió, segurament
minsa, a fer front a unes despeses mensual d’habitatge”,
assenyalen. Sota el seu punt

de vista, cal diferenciar entre
lloguer d’emergència i lloguer
protegit; dues opcions que observen necessàries, però que
no poden eclipsar altres alternatives que s’han mostrat eficaces i segures com pot ser el
dret de superfície en propietat.
Així com any rere any les
administracions busquen ampliar el parc públic de lloguer,

des de FEM CIUTAT creuen
que també és necessària una
aposta en ferm per altres tinences “com el dret de superfície
en propietat durant 75-90 anys,
i fins i tot propietat d’habitatges
protegits amb qualificació indefinida de protecció”. És a dir,
habitatges que mai puguin passar al mercat lliure. Tot plegat,
per no deixar desemparada a
la major part de la població.

Segons dades oficials, les
famílies que ingressen entre
2,5 i 4,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
representen més del 40% de
la població. Un percentatge
que podria gaudir del dret a
un habitatge digne si les administracions els hi facilitessin
per altres vies, en comptes
de llençar-se a la pressió del
mercat privat.

La promoció de l’avinguda de l’Estatut
rep més de 1.000 sol·licituds
Qui ha dit que a la ciutadania no l’interessi
accedir a un model d’habitatge alternatiu?
Des de FEM CIUTAT asseguren que “hi ha un
alt percentatge de famílies que volen accedir
a l’habitatge de dret de superfície en venda” i
posen com a exemple la darrera promoció que
estan desenvolupant a l’avinguda de l’Estatut
15-17 de Barcelona: fins al mes de juliol van
recollir més de 1.000 sol·licituds per participar
en el sorteig dels 95 habitatges protegits en
dret de superfície a 75 anys que s’entregaran
en aquesta ubicació. Les condicions d’accés són
envejables si es comparen amb l’actual mercat
privat: habitatges de més de 80 metres quadrats,

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

amb tres habitacions i plaça d’aparcament
inclosa des de només 148.000 euros (més IVA).
Segons els càlculs de la mateixa cooperativa, les
persones que guanyin el sorteig només pagaran
aproximadament 450 euros al mes en cas que
sol·licitin una hipoteca. El termini per apuntar-se
no finalitza fins al 16 d’octubre, però l’anhel dels
cooperativistes és que opcions com aquesta no
siguin una oportunitat aïllada a la gran ciutat.
Perquè això sigui una realitat, però, insisteixen
en la necessitat que l’Ajuntament de Barcelona
torni a apostar per l’opció de l’habit tge
protegit en dret de superfície, a més del lloguer
assequible i de venda.
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La Penicil·lina de Perich, un
remei contra la desmemòria
Jaume Capdevila-kap
Molts esmorzaven amb la vinyeta
que cada dia Perich dibuixava a El
Periódico de Catalunya. Altres el
recorden hieràtic, amb la cigarreta entre els dits, fent de Professor
Perich al programa Filiprim. A moltes cases s’hi pot trobar encara un
exemplar del llibre Autopista, fet
a base de frases breus i punyents,
que fou el més venut de 1971 i
1972, i feia un àcid i corrosiu retrat
del règim franquista. Jaume Perich
(1941-1995) fou un dels nostres
referents més sòlids en el camp
de l’humor en el darrer terç del
segle XX. La seva especialitat era
un humor punyent, construït amb
frases breus i esmolades, acompanyades -o no- de dibuixos sintètics
i expressius. Va morir massa jove,
de manera fulminant i inesperada,
amb tot just 53 anys, en plena maduresa creativa. Avui, un quart de
segle després de la seva mort, el
pas del temps ens ha permès veure
ben clar allò que aleshores ja intuíem: Perich fou un geni. Una ferotge
intel·ligència, un gran talent i una
enorme capacitat de treball, units
i dedicats a l’objectiu de fer riure
i desvetllar, mitjançant la rialla,
el pensament crític. Cadascuna de
les seves obres aconsegueix fiblar
la consciència dels lectors, encara
avui igual que en el moment que
van ser escrites, fa més de trenta,
quaranta o cinquanta anys!
Perich és divertit, però també
amarg, perquè la seva lucidesa incisiva ens enlluerna, mentre que
alhora ens permet descobrir d’una
llambregada les febleses del nostre món i de nosaltres mateixos
com a societat i com a persones, i
això sempre acaba per deixar mal
sabor de boca.

La troballa del sobre groguenc
Fa poc, remenant els papers que
Perich va deixar, va aparèixer un
sobre, ja groguenc, amb un centenar de fulls amb anotacions i
dibuixos. Es tractava del material
de treball d’una idea molt personal que ell havia estat desenvolupant: un llibre, amb textos i di-

El trauma del pas per l’escola franquista va marcar l’obra i la vida de Jaume Perich

perich

Humor amb ulls de gat
Exposició temporal coproduïda amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona i comissariada per Jaume Capdevila-KAP. El Born CCM
(Sala Casanova). Fins al 10 de gener de 2021

buixos en clau autobiogràfica que
satiritzava l’educació religiosa
del franquisme que ell -com tants
d’altres- havia tingut el privilegi
de sofrir en primera persona. Hi
havia papers de diverses mides i
textures, cosa que permetia veure ben clarament que havia anat
desenvolupant aquell projecte al
llarg de diferents etapes. Algunes
de les versions dels dibuixos ja
es podrien considerar bones per
publicar, en altres fulls s’hi trobaven escenes amb diversos graus
d’acabat: algunes estaven a penes

esbossades i altres amb un dibuix
més acurat, però era fàcil de veure que el llibre que Perich volia
fer era allà, gairebé a punt.
Anticlerical convençut i militant, el seu pas per l’escola el va
marcar en aquest sentit, ja que
en ben diverses entrevistes que li
van fer al llarg de la vida, el tema
dels rigors de l’educació religiosa
és recurrent. Al llibre hi trobem
passatges de gran mordacitat i
d’altres que ens commouen amb la
seves confidències íntimes. No ens
enganyem, tot plegat traspua una

Adéu, estimat Fer
Redacció carrer
“Els seus personatges eren tots molt baixets,
amb el cap gros, amb una nàpia descomunal,
normalment es movien en massa i acostumaven a defensar i atacar un castell o bé a protagonitzar històries d’un poble que tenia com
a epicentre un puticlub. Així florien, segons les
temàtiques, soldats medievals de valentia dubitativa, pagesos directes, capellans libidinosos,
falangistes de borla i fins i tot els temibles policies grisos dels anys setanta, amb porra, casc
amb visera protectora i escut”.
El periodista Carles Geli descriu molt bé
la idiosincràsia de les criatures de José Antonio Fernández Fernández Fer (àlies que li va
posar el mestre Perich): ninots i històries que
arribaven de ple a l’ànima popular a partir de
la caricatura social, tendra però feroç, divertidíssima, de traç senzill i crítica combativa i
afilada en la línia del millor El Jueves, la revista

satírica de la qual va ser director (els seus eren
dels primers dibuixos que buscàvem quan obríem la revista). Un pencaire de la historieta que
va publicar -ara ho feia a les pàgines d’El Punt
Avui- fins el mateix dia que el va sorprendre
l’infart fulminant que se’l va emportar i que
ens ha deixat tan tristos. Perquè amb les seves
històries somrèiem, rèiem o ens tronxàvem per
no plorar, ens divertíem de manera intel·ligent
i ens vèiem reflectits en els patètics personatges que es movien per les seves històries “fermoses”. A Carrer ens va acompanyar des del
primer número. Encarregar-li un dibuix era tan
fàcil com trucar-lo i demanar-l’hi. “D’acord.
Per a quan? Algun tema en especial?”. Després
feia el que li rotava. La torna que hem de pagar
per portar tants anys publicant Carrer és haver
d’acomiadar els amics que marxen. Reproduïm
el dibuix que ens va regalar per al primer calendari veïnal que vam publicar l’any 1996 i que,
és clar, encara ens encanta.

certa tristor, una ràbia continguda,
i mostra sota el vel de la ironia el
que fou una infantesa dura, sota el
jou del franquisme i d’aquell ensenyament religiós salvatge i cruel.
Perich realitza un exercici d’introspecció i alhora elabora una sàtira
molt punyent a la vida en aquest
país en una època molt concreta,
en la qual gent ben diversa s’hi pot
sentir identificada, o com a mínim,
saber reconèixer vivències personals o de persones properes. En el
fons, la penicil·lina de Perich és un
remei contra la desmemòria, con-

tra l’oblit que permet que aquest
país basculi de nou cap al feixisme.
I gràcies al servei de publicacions
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Arxiu Històric de la Ciutat i Angle Editorial, aquest llibre ha vist la llum
de la manera més similar -crec- a la
que ell hauria desitjat que s’edités.
En realitat, aquest llibre no és una
recopilació de dibuixos publicats anteriorment en diaris i revistes -com
la majoria de llibres que publicà
al llarg de la seva carrera- sinó un
material nou, absolutament inèdit
que pensà i dibuixà per ser publicat
en format llibre. Publicar les desventures del petit Perich -sempre
abillat amb un abric de color verd
penicil·lina que la seva mare l’obligava a portar- és un acte necessari
per fer justícia al llegat d’aquesta
figura fonamental del nostre humor
gràfic. En la mateixa línia, una gran
exposició al Born Centre de Cultura
i Memòria -prorrogada fins el gener
de 2021- permet descobrir el seu
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El llibre que volia
fer Perich en clau
autobiogràfica era allà,
gairebé a punt, amb
material nou i inèdit
immens talent, a banda de mostrar
documents inèdits, esbossos, guions
i material de treball, el seu primer
dibuix publicat, o algunes joies de la
seva producció.
Perich va retratar la nostra societat durant gairebé mig segle.
Els ninotaires d’avui ens reconeixem, obertament, hereus de Perich. I és que la seva manera desacomplexada d’acarar la realitat,
el seu estil concís, implacable i extremadament crític, ha deixat una
marca tan gran en la professió que
tots volem ser Perich. Però a més,
la seva obra va aconseguir arribar
a tota la societat, i molts lectors
se la van fer seva. Va ajudar els
ciutadans d’aquest país a perdre la
por, a obrir els ulls i a fer que es
desvetllés el seu sentit crític. Perich és un referent intel·lectual de
diverses generacions, i per això, ja
no és patrimoni dels humoristes,
ni dels periodistes, sinó que forma
part de l’essència d’aquest país.

Una experiència agredolça
Vint-i-cinc anys després de la seva
mort veiem no només que l’obra de
Perich encara és vigent, sinó que
fou capaç d’assenyalar amb una lucidesa colpidora el moll de l’ós de
les qüestions fonamentals que encara avui pertorben la nostra societat. Retrobar Perich és una experiència agredolça. Cada frase, cada
dibuix, rellegit avui, causa el mateix impacte demolidor que en el
moment en què fou escrit. Això diu
molt de la seva capacitat d’anàlisi,
i potser diu ben poc d’aquest país
i d’aquesta societat... Potser hi ha
qui pensa que el Perich era tan sols
un senyor que feia dibuixos i deia
coses divertides, però d’aquí a uns
quants anys, quan siguem un altre
país, un país culte i seriós, Perich
hauria de ser recordat com a un
dels grans pensadors del segle XX.
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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

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

Casc Antic

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

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

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

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com
Llibreria la Carbonera
Carrer de Blai, 40

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

Badal, Brasil i Bordeta
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

Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
El Lokal
Carrer de la Cera, 1

Font de la Guatlla-Magòria

Carrer del Salvador, 24
93 442 46 68

Hostafrancs

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
Bar Makinavaja
Carretes, 51

L’EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample

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

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

Fort Pienc

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

Parc de l’Escorxador

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere

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

Sagrada Família

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

Sant Antoni

Avinguda Mistral, 30, bxs.
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89

Camp Nou

Tres Torres

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

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

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
Camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05

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 Ambiental Bosc
Turull
Passeig de Turull, 2

Racó de les Corts

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

Sant Ramon Nonat

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda

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

Gràcia Nord-Vallcarca

Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Travessera de Dalt

Zona Universitària

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

Espai Jove Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
Consell de la Joventut
Gran de Gràcia, 190

Vallcarca

Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22

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

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

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó
Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

NOU BARRIS
Can Peguera

Plataforma Can Baró

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

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

Carmel

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

Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

Font del Gos

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

Font d’en Fargues

Ciutat Meridiana

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42
Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com
Casal Font d’en Fargues
Pedrell, 67

És tira

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

Guineueta

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

fer (in memoriam)

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

Park Güell-la SalutSanllehy

Navas

Poble Sec

Sant Andreu NordTramuntana

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

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Polvorí

Segura, s/n
93 432 36 42

Dibuix de Fer al número 1 de Carrer, 1991
Can Rectoret

Vila de Gràcia

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A

Sant Cristòfol-Viv. SEAT

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

Triangle de Sants

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

LES CORTS
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4

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

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58

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
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

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

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.

La Masia de la Guineueta
Plaça de ca N’Enseya, 4

Porta

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

Prosperitat

Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
Casal de Barri
de Prosperitat
Baltasar Gracián 24-26
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

Joan Maragall del
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13
Casal Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2

Roquetes

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

La Clota

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

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Torre Baró

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Diagonal Mar

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

Gran Via-Perú-Espronceda
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

Parc

Meridiano Cero

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595
CC La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts, 837

Paraguay-Perú

La Satalia

Cariteo, 26
93 329 36 72

Clot-Camp de l’Arpa

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

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

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

La Sagrera

Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

SANT MARTÍ
Bogatell

Sant Andreu del Palomar

Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n
Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

Sant Andreu Sud

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

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Casal Ca l’Isidret
Paraguai, 2
Llull, 1-3
93 221 04 87

Poblenou

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

Trinitat Vella

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

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de desembre

Contra los confinamientos clasistas en Madrid
confederación estatal
de asociaciones
vecinales (ceav)
20 de septiembre de 2020
La Comunidad de Madrid, con
Díaz Ayuso a la cabeza, está dando un ejemplo no sólo de incompetencia a la hora de gestionar
la pandemia en general, sino de
afrontarla desde una perspectiva
clasista acusando a distintos barrios y pueblos por “su modo de
vida” del aumento de contagios.
Su acción selectiva, en cuanto
a pruebas PCR sobre ellos, es la
justificación que ha encontrado
para acusar y segregar a la parte
más vulnerable de la población.
Por contra, ni se han reforzado
los medios sanitarios, ni se han

contratado a los rastreadores necesarios, ni han aumentado las
ayudas sociales, ni se han contratado al profesorado necesario y
no se ha reforzado el transporte
público de su competencia (las
imágenes del metro son suficien-

l

Es ofensivo que se pida
responsabilidad a los
que más sufren a la vez
que se toman medidas
contra la cohesión social
temente elocuentes) que usan los
sectores afectados que no pueden
dejar de trabajar puesto que sus

Pancarta en las calles del distrito de Villaverde de Madrid
vidas dependen de ello. Resulta
ofensivo que se pida responsabilidad a las personas que más es-

tán sufriendo mientras se toman
medidas contra la cohesión social
con un fuerte componente clasis-

ta que producen decepción absoluta, rechazo e indignación.
Díaz Ayuso prioriza la defensa
del estatus económico por delante de la defensa de la salud
de la ciudadanía. Este enfoque
ha estado presente desde el primer momento en las posiciones
de Díaz Ayuso, como recordamos
cuando animaba las “caceroladas” del barrio de Salamanca.
Queremos expresar nuestro
apoyo a las iniciativas que el movimiento vecinal está tomando en
Madrid en defensa de los barrios y
pueblos afectados. Animamos a la
ciudadanía afectada a participar
en todas estas acciones en favor de
la cohesión social y un tratamiento
racional y no clasista a la situación
de la pandemia en Madrid.
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La Favb
informa

El cor robat

Una pujada injustificada
del rebut de l’aigua

l

CATHERINA AZÓN

Aurora Álvarez
Presidenta de l’Associació de Veïns
i Veïnes de Verdum

JUNTA DE LA FAVB
El darrer rebut de l’aigua ha donat una desagradable sorpresa a
moltes llars, que han experimentat un increment notable de la
seva quantia. Les raons d’aquest
increment provenen de la combinació de dos factors: un increment en les quantitats que factura l’empresa que gestiona el
servei Aigües de Barcelona, del
grup Agbar, i l’aplicació de nous
tributs al rebut, fonamentalment
la nova taxa de municipal de recollida de residus.
Pel que respecta a la facturació
de l’aigua, el problema s’ha generat per la manca de mesures per
part de la companyia durant el període de confinament i l’aplicació
en una sola factura del consum no
facturat, que afecta especialment
les llars que no disposen de comptador electrònic.
Com que la factura de l’aigua
estableix trams per nivells de
consum, en facturar una quantitat superior de cm3, l’increment
de la factura és molt superior al
del mateix consum. Pot ser un error, o una maniobra de la companyia per incrementar guanys. En
tot cas, el resultat és intolerable
i l’empresa ha de rectificar sense esperar que es facin reclamacions. És l’obligació que té una
empresa que gestiona en exclusiva un servei públic i que, a més,

puyal

gasta milions d’euros fent publicitat del seu caràcter social.
Pel que fa a la nova taxa de residus, es tracta d’una taxa justificada
en abstracte, però que en primer

l

La intolerable gestió
d’Agbar després
de l’estat d’alarma
i l’aplicació errònia
del tribut de residus
ha castigat moltes llars
lloc no té sentit que s’apliqui dins el
rebut de l’aigua i en segon lloc, que
tal i com està dissenyada no resulta
funcional per promoure una bona
política de minimització dels residus. No incentiva una bona actuació
ciutadana perquè no es vincula amb
la quantitat de residus que genera

cada llar sinó que s’aplica en funció
del consum d’aigua.
Per tant, la taxa ha de sortir
del rebut del cicle de l’aigua i ha
d’estar associada a un canvi en la
recollida de residus més eficient en
termes ecològics, que generi un incentiu a qui minimitza la quantitat
de residus i fa una bona selecció
dels mateixos.
El moment triat per a la implantació de la nova taxa tampoc no ha
estat el més adient. En un moment
de crisi on s’han frenat taxes als
sectors econòmics, és difícil d’entendre que la mateixa sensibilitat
no s’hagi aplicat a les llars.
En resum, encara que una taxa
sobre l’emissió de residus pugui tenir sentit, aquesta s’ha de treure
del rebut de l’aigua i s’ha d’implementar d’una manera més coherent, a la vegada que l’Ajuntament
ha de revisar i millorar el model de
gestió de recollida de residus.

“És molt dur haverte de relacionar amb
el teu centre de salut
només per telèfon.
El veïnat s’ha sentit
abandonat”

Aurora Álvarez Álvarez (coneguda per tothom a Nou Barris com la
Yoyi) va néixer al poble de Canales (León). El setembre de 1968 va
arribar a Barcelona i es va instal·lar a la barriada del Verdum, i en
aquells anys ja va participar en un dels primers focus associatius de
Nou Barris: el Centre Social de Roquetes. Després va venir l’activisme a l’AV de Verdum, i n’és presidenta des de fa dos anys.
Què vas fer en arribar a Barcelona?
Vaig començar a treballar com a dependenta en una llibreria i
després en una ferreteria molt gran que hi havia a prop de l’estació de França. Vaig recórrer pràcticament tots els llocs de l’empresa fins que vaig acabar com a responsable de la comptabilitat. Hi
vaig aprendre molt i l’experiència em va ser molt útil per al meu
treball en el món associatiu.
Què recordes del Centre Social de Roquetes?
Va ser un dels primers motors de l’associacionisme a Nou Barris. Els locals de la parròquia de Sant Sebastià tenien una intensa
activitat cultural: allà vam portar l’espectacle Quejío de la Cuadra de Sevilla de Salvador Tábora, es va crear la Peña Flamenca
Enrique Morente... D’aquest nucli van sortir els grups promotors
de l’associació veïnal de Verdum i posteriorment, de Roquetes.
I va néixer l’Ateneu Popular de Nou Barris.
Difícil oblidar aquell gener de 1977 en què el veïnat va desmantellar -literalment- la planta asfàltica per reclamar un espai
per a la cultura. A la Paqui se li va ocórrer fer servir la cuina de
la fàbrica com a menjador popular, em vaig unir al projecte i allà
continua, actualment intentant donar resposta a la crisi social i
alimentària per l’impacte del coronavirus.
Com ha tractat el virus al barri de Verdum?
Una tragèdia. Moltes morts, sobretot entre la nostra gent
gran. Molts contagis. El veïnat s’ha sentit abandonat: és molt dur
haver-te de relacionar amb el teu CAP només per telèfon. La por
s’ha apoderat de moltes persones.

Revistes
de barri

I com ha reaccionat el barri?
De seguida es va organitzar una xarxa de suport, liderada pels
joves i amb molt de sentit comú. Som barris solidaris: hi ha comerços que, com en altres èpoques, fien a veïns.
Quines prioritats teniu en el context actual?
Des de l’AV treballem de fa anys amb la resta d’entitats del
barri, escoles, Pla Comunitari... Hem arribat a la conclusió que
s’ha de fer un “pla de barri” integral i amb recursos. Que plantegi
les necessitats urbanístiques, els serveis necessaris d’atenció a
les persones o el suport al comerç local. Com a reivindicació concreta, necessitem posar en marxa un espai de salut comunitària
al local de Robert Robert 6: i volem que sigui en aquest mandat.

La Veu

Clatellot

Catalunya resistent

L’últim número del butlletí editat
per l’Associació de Veïns i Veïnes
de Sant Martí de Provençals dedica
part de les seves pàgines a la presentació del projecte “Som memòria”, gestionat pel Centre d’Estudis
de Sant Martí de Provençals, que té
com a objectiu recuperar el llegat
documental de les barriades. Fins
al moment, 44 veïnes i veïns i nombroses entitats han donat al fons
materials diversos, molts d’ells
relacionats amb el passat rural i
industrial de la zona. L’editorial
repassa diferents temes del barri,
com ara els compromisos pendents
amb el Pont de Santander.

La Coordinadora d’Associacions de
Veïns i Entitats de Nou Barris publica un monogràfic de la revista
Clatellot on es fa un repàs a 50
anys de lluita veïnal al districte,
que situa en el naixement el 1970
de l’associació veïnal que avui en
dia agrupa 14 entitats. Unes lluites, explicades barri a barri -també per grans temes com l’habitatge, dret a la salut, feminismes,
patrimoni, ecologisme, gestió
ciutadana d’equipaments, acollida
de la immigració o cultura- que
expliquen com el veïnat de Nou
Barris ha sigut capaç de construïr
una forta identitat comunitària.

La revista de l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics
del Franquisme ha arribat al
seu número 100. Felicitats!
La portada fa un homenatge a
l’expresidenta de l’entitat, Maria
Salvo, que el passat mes de maig
va complir cent anys de vida. El
número especial conté articles
firmats entre d’altres autors per
Ricard Vinyes, Antònia Jover,
Joan Coscubiela, Ignasi Riera,
Javier Tébar, César Lorenzo i
Carlos Jiménez Villarejo. Marc
Carrillo reflexiona sobre el drets
d’expressió i manifestació en
temps de pandèmia.

Sou veïns de la ronda de Dalt. Com ha sigut la convivència
amb aquesta autopista?
Amb el seu cobriment parcial hem guanyat qualitat de vida
i espais per a equipaments. Però en queda un tram pendent de
cobrir, el que va del carrer d’Almansa a la biblioteca de Roquetes.
El projecte està redactat i és important que tiri endavant.
Enguany el moviment associatiu de Nou Barris celebra el
50è aniversari. Quin moment en destacaries?
La remodelació de les Vivendes del Governador, que no va ser
una prioritat per a les institucions democràtiques: la reforma va
trigar massa anys (més de 30!) i es va fer de manera poc transparent. I el comportament de l’AV en aquell moment va generar molta
desconfiança entre el veïnat. Tot el procés va fer molt de mal. Ara,
finalment, tenim uns habitatges dignes i podem passar pàgina.
A Nou Barris hi ha hagut un canvi sobtat a la regidoria.
L’anterior regidora va cessar per motius de salut i el seu substitut, Xavier Marcé, acaba d’aterrar. Sabem que s’està patejant
els barris i les sensacions no són dolentes. Nosaltres el jutjarem
per les seves accions.
Alguna cosa més per acabar?
Estem molt contentes amb el Casal de barri de Verdum: porta
dos anys funcionant i és molt proper al veïnat.
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Xavi Artal
Carter del Gòtic
i activista veïnal
néstor bogajo
entrevista
dani codina
fotografia

“A la gent, quan li dius
pel seu nom, li canvia la cara”

X

avi Artal reparteix el correu al carrer
Escudellers i rodalies des de fa 17
anys. En fa 34 que és carter. Abans
havia treballat a Rubí, a Sabadell,
a l’Hospitalet... Però va ser en aquests
carrers antics, bruts i de moral dubtosa del
centre de Barcelona que va trobar la seva
mitja taronja. “Això em va semblar com un
poblet”. Cada dia hi baixa des de casa seva,
a Vilapicina -el barri on va néixer fa 53 anys
i on mai no ha deixat de viure-, per repartir
correspondència i fer de “facilitador
públic”, que és com ell denomina a fer
aquelles funcions que, sense contradir la
legalitat, sobrepassen les seves obligacions
com a carter. Rutines que en aquests
carrerons del Gòtic, maltractats pel turisme
massiu, la gentrificació, la pobresa
i la desesperació, són un bon grapat.
Reconeix que aquest no és dels barris
que donen més feina -“a les zones
benestants la gent rep més cartes”-, però
no s’avorreix pas. Explica mil històries; és
un radar amb potes. “La Conchita i l’Adrián,

veïns de tota la vida, vivien al carrer
Còdols. El propietari els va dir que, donat
que el pis estava en males condicions, no
calia que li seguissin pagant el lloguer. Ells
m’ho van explicar, i vaig pensar que al quart
mes sense pagar els enviarien un burofax
per fer-los fora. Vaig anar corrent a dir-l’hi
a la Mercè, del Centre de Dia, per cercar
una solució, via Serveis Socials”. “Aquella
gent feia fora els inquilins i destrossava
els pisos perquè ningú no els ocupés, i allà
deixava la runa. Jo, a la Conchita, li anava
a comprar matacucarachas, al Vicente, un
colmado que hi havia”.
El Xavi coneix els veïns pel seu nom,
i segurament aquest ha estat el seu secret
per guanyar-se’n la confiança: “Quan els
dius: ‘Bon dia, Abdelá’, ‘Bon dia, Halila’,
‘Bon dia, Manuela’..., els canvia la cara”.
Al barri ha conegut gent de les successives
onades migratòries: “La dels pares, que
van venir d’Aragó i Andalusia, barrejada
amb la gent de Bangla Desh o el Senegal”.
I una realitat inesperada: “Hi viu molta

Sal i pebre

gent gran homosexual. Això va ser el
centre gai de Barcelona als anys seixanta,
setanta i vuitanta; i la gent s’hi quedava
a viure”. Era, potser, el Gaixample de
l’època? “Bueno, jo sempre dic que no sóc
gai: jo sóc marica, perquè els gais viuen a
l’Eixample”, bromeja.
Defensa que, quan tens una actitud
d’obrir-te, la gent s’obre amb tu.
“T’expliquen: ‘Jo era estiva’, ‘Jo treballava
de camàlic’, ‘Jo... no era puta, pero mi
marido estaba en casa y yo daba los jabones
en la calle Robadors’”. Quan li preguntem si
ha hagut de repartir moltes citacions judicials
al barri, reconeix que sí. “Però també vaig
haver de repartir molts PIRMI. I el 2008 la
Generalitat els va tallar de cop. Un mes
d’agost. Va ser la situació més bèstia que he
viscut en 34 anys que porto fent de carter”.
La seva feina durant les pitjors setmanes
de la pandèmia, les del confinament total,
la recorda amb tristor i com una pel·lícula
de ciència-ficció: “Durant la Setmana Santa
no hi havia ningú pel carrer. Un dia jo estava

L’acudit

Policia d’incògnit
La publicació digital Crític ha tingut accés a una informació que
demostra que en el cos del Mossos d’Esquadra no s’ha obert cap
expedient sancionador durant els últims cinc anys pel fet que alguns
agents no portin l’obligada placa identificativa en un lloc visible,
malgrat les nombroses denúncies presentades per advocats i entitats
defensores dels drets humans, com Amnistia Internacional, el Centre
Irídia o el Síndic de Greuges, que en el seu informe de 2019 relata
haver rebut queixes ciutadanes, en especial referents a les unitats
antiavalots, que denunciaven actuacions abusives que queden
arxivades per falta d’un autor conegut. Aquesta norma afecta totes
les policies des de l’any 2013. Portar la placa és l’única manera que
té la ciutadania d’identificar un agent transgressor. Reiteradament
s’ha sol·licitat que la portin, al casc o en algun altre lloc visible, com
també que els dígits es redueixin. Amb aquestes pràctiques, la imatge
pública que dona la policia és la de gaudir d’una total impunitat. Una
anomalia que es dona també entre la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil. Els servidors de la llei, la incompleixen. Quin exemple!

Zeta

tot sol a la Rambla de Santa Mònica, amb el
meu carret, a les dotze del migdia, i de cop i
volta van començar a sonar les campanes de
Sant Josep Oriol, les de la Mercè, les de Sant
Agustí..., les senties totes. Jo pensava: ‘Ara
vindrà un cocoon i se m’endurà, i el pitjor
de tot és que ningú se n’assabentarà’”.
Aquells dies va poder entregar el 100%
dels certificats. “No m’havia passat en la
vida. Tothom era a casa. La gent va ser
molt obedient”. Explica que un dia es va
dedicar a comptar la gent que trobava pel
carrer. Vint-i-tres persones, del Gòtic fins a
Fabra i Puig. Sense comptar la gent que viu
al carrer. “Aquests no van marxar. Com el
Pedro i l’Antonio, que viuen a Escudellers.
No van anar a cap alberg, perquè tenen
gos, el Blanquito. ‘Y si nos vamos’, ens
explicaven a mi i a la fornera, ‘¿quién
le irá a hacer la compra a la Libertad, a
la Antonia, al Diego...?’. Ells han estat
cuidant i mimant a tota aquesta gent gran
del barri. I són nois del carrer. I ja ho feien
abans de la pandèmia”.
Durant molt de temps el Xavi va ser
president de l’Ateneu Popular 9 Barris. No
fa gaire que ha ficat la poteta a L’Harmonia,
a Sant Andreu. I com que no vol que els seus
estalvis estiguin a La Caixa, els té a Coop57,
una cooperativa que finança projectes que,
d’una altra manera, no tirarien endavant.
Ens parla de la iniciativa Gazpacho Gitano,
un projecte de cuina comunal i per a la
reinserció al barri de les Tres Mil Viviendas
de Sevilla. “És emocionant, perquè és pura
base, puro barrio dignificant-se”.
En 10 anys, explica, el Gòtic ha perdut
el 40% de la població. I enumera el
reguitzell de comerços que han tancat
per donar pas a “cucuruchitos de
jamón, helados superexóticos, masajes,
supermercats d’alcohol...”. “La pandèmia
ens ha de permetre fer una reflexió de
quina ciutat volem”. Com ens en sortirem?
“Amb economia social i solidaria, i amb
cooperació de tots els espais comuns”.
Els actors d’aquesta pel·lícula: el CAP Gòtic,
el Centre de Dia, els Serveis Socials,
La Negreta... “Y el cartero”.

azagra & revuelta

