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cials i Agenda 2030, Pablo Igle-
sias, tenia fissures i no protegia 
tota la població vulnerable. La 
moratòria, que s’estendria fins 
al gener de 2021, només evita-
va el llançament de famílies en 
situacions de vulnerabilitat pro-
vocades per la pandèmia. Això 
indignava les entitats d’habitat-
ge, que no entenien la diferen-
ciació i demanaven la paralitza-
ció de tots els desnonaments de 
persones vulnerables.

El passat 3 de novembre 
la Generalitat va aprovar un 
decret llei per evitar tots els 
llançaments de persones vul-
nerables durant el segon estat 
d’alarma. Tanmateix, el Govern 
català no té la competència per 
prohibir desnonaments, i els 
sindicats d’habitatge van titllar 
de farsa el decret i van instar 
la Generalitat a sancionar els 
grans tenidors -bancs, fons 
d’inversió i propietaris de més 

de 15 habitatges- que no ofere-
rien lloguers socials a famílies 
en situació de vulnerabilitat.

Després d’un pols entre els 
socis de govern, PSOE i Unidas 
Podemos, el 22 de desembre es 
va aprovar finalment el decret 
llei que hauria d’aturar els des-
nonaments de persones vulnera-
bles durant l’estat d’alarma vi-
gent, que finalitza el 9 de maig 
de 2021. Aquest decret contem-
pla que tota família vulnerable, 
independentment de si la seva 
situació de vulnerabilitat ha es-

ÁlvARo CARRETóN

“Desnonat” és un terme que 
s’utilitza per referir-se a perso-
nes que no tenen res. Els met-
ges el fan servir quan donen els 
seus pacients per incurables, 
els creditors hipotecaris quan 
consideren que els seus deutors 
no poden pagar les hipoteques 
i els llogaters quan els seus in-
quilins no els paguen. En el pri-
mer cas, no tenir res significa 
que no es pot canviar el diag-
nòstic i el malalt morirà. En la 
resta de casos, que persones 
vulnerables poden ser privades 
del seu dret a l’habitatge.

Els darrers quatre mesos de 
2020 han estat marcats per un 
augment dels desnonaments 
immobiliaris a Barcelona res-
pecte als dos quadrimestres 
anteriors. De setembre a de-
sembre, els jutjats han orde-
nat el llançament de cente-
nars de famílies a les quals han 

L’any del ‘queda’t 
a casa’ acaba amb 
més desnonaments

Amb més de 80 llançaments setmanals a Barcelona 
en plena segona onada de la pandèmia del Coronavirus, 
entitats i associacions veïnals desconfien de l’eficàcia 
dels decrets aprovats per frenar els desnonaments 
i codemnen la repressió als activistes

lNomés entre el 14 
de setembre i el 23 
d’octubre, 1.211 
persones -463 menors- 
es van veure afectades 
per desnonaments
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Concentració contra els desnonaments a Barcelona durant la pandèmia

exigit que abandonin les seves 
llars. Paradoxalment, mentre 
s’executaven aquestes ordres, 
les autoritats imposaven un 
toc de queda nocturn i insta-
ven la ciutadania a quedar-se 
a casa per frenar la segona 
onada de Covid-19.

Segons el Servei d’Inter-
vencions en Situacions de Pèr-
dua d’Habitatge i Ocupacions 
(SIPHO), conegut com la unitat 
antidesnonaments de l’Ajun-
tament de Barcelona, només 
entre el 14 de setembre i el 
23 d’octubre, es van ordenar 
443 desnonaments a la ciutat 

-1.211 persones es van veure 
afectades, entre les quals 463 
menors-. Això significa una 
mitjana de més de 80 desnona-
ments setmanals, una xifra que 
per a la regidora d’Habitatge, 
Lucía Martín, “no és estranya”, 
perquè és similar a la que es re-
gistrava abans de la pandèmia.

Va ser al setembre, amb 
l’atenció posada en la represa 
de l’activitat educativa, quan 
es van produir els primers des-
nonaments a Barcelona, tot i 
que la moratòria decretada pel 
Govern espanyol prohibia els 
llançaments fins al 2 d’octu-
bre. Es tractava d’ordres tra-
mitades abans del primer estat 
d’alarma que havien quedat 
paralitzades arran de la crisi 
sanitària i que llavors es co-
mençaven a executar.

“L’escut social” plantejat 
pel vicepresident de Drets So-

tat provocada per la Covid-19, 
pugui quedar-se a la seva llar 
mentre l’administració busca 
una alternativa d’habitatge dig-
ne -una operació que no hauria 
de prolongar-se més de tres me-
sos i que exclou albergs-.

Tanmateix, les entitats 
d’habitatge desconfien del nou 
decret. El portaveu de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) a Barcelona, Santi Mas 
de Xaxàs, assegura que “tenim 
molta por que això torni a ser 
un decret “de titular”, però 
que després, si el text no està 
ben fet i ben tancat, puguin 
fer-se reinterpretacions, i que 
no funcioni”.

Infància desprotegida

15 de desembre. Han passat tres 
setmanes de l’anunci de la sus-
pensió de tots els desnonaments 
i s’estan discutint els darrers 
punts del decret. Al Bloc Gayar-
re, a Sants, quatre famílies amb 
menors, entre els quals un nadó 
de dies, són desnonades amb la 
intervenció dels agents antia-
valots dels Mossos d’Esquadra, 
que carreguen contra els acti-
vistes que intenten, sense èxit, 
impedir el llançament.

Aquesta és la realitat que 
es viu al carrer i l’experiència 
traumàtica que han de viure 
les persones afectades. Per 
això, les entitats es mobilitzen 
per donar suport a les famílies 
i acompanyar-les durant el pro-
cés. És el cas de l’Assemblea 
de Vallcarca: el seu vocal, Iru-
berto Moner, explica que tenen 
diferents línies de treball, com 
concentracions per aturar llan-
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çaments i l’establiment d’un 
pis d’acollida temporal per a 
persones desnonades. També 
treballen en la creació d’una 
borsa de propietaris ètics que 
ofereixen lloguers assequibles 
a famílies necessitades.

L’ús excessiu de la força i les 
multes de fins a 600 euros estan 
darrere de les crítiques de les 
entitats vers les intervencions 
dels Mossos en els llançaments. 
El responsable de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Ciutat Me-

ridiana, Filiberto Bravo, afirma 
que “actuen de pinxo i de for-
ma violenta, sabent de sobres 
que nosaltres no fem servir cap 
violència generalment”, men-
tre que el Grup d’Habitatge de 
Sants ha informat que Interior 
ha multat amb una quantitat 

2020, plou sobre mullat
en el dret a l’habitatge

josEp bAboT bARbERo
mEmBRE dE pah BaRcElona

F
er balanç d’aquest 2020 en 
matèria d’habitatge no és 
una tasca fàcil. A la greu si-
tuació en la qual ens trobà-

vem en començar l’any, amb més de 
600 famílies desnonades esperant 
l’adjudicació d’un pis de la Mesa 
d’emergències socials de la ciutat, li 
hem hagut de sumar una pandèmia 
mundial que ha tingut un impacte 
encara per discernir.

Des de la PAH de Barcelona 
vam intentar adaptar-nos a la nova 
situació, tot reiniciant els nostres 
assessoraments col·lectius dels 
dilluns (les assembles de benvin-
guda) en format online només un 
mes després de la declaració de 
l’estat d’alarma i l’establiment del 
confinament estricte. Alhora, des 
del primer dia hem estat publicant 
guies i documents útils -de lliure ac-
cés al nostre web- sobre les mesures 
impulsades pel Govern central i la 
Generalitat per tal de donar eines 
a tota persona que es trobi en una 
situació de dificultat envers el seu 
habitatge. Seguim creient que, més 
enllà de les institucions, l’empode-
rament ciutadà és la millor eina per 
garantir els nostres drets.

I què n’han fet, les institucions?

Per això, hem analitzat i desgranat 
cada nou reial decret-llei aprovat 
per l’executiu de Pedro Sánchez i in-

lLa pressió ciutadana ha forçat 
l’aprovació d’una moratòria que 
facilitarà una certa cobertura en casos 
d’emergència, però no solucionarà 
el greu problema de l’habitatge
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lLes elevades multes a 
activistes i la violència 
exercida pels Mossos 
durant els llançaments 
centren les crítiques al 
departament d’Interior

cidit, amb major o menor èxit, per-
què s’establissin les mesures més 
garantistes possibles. Així, als pocs 
dies de declarar-se l’estat d’alarma, 
es van aprovar un paquet de mesu-
res en el marc de l’anomenat “escut 
social”. La iniciativa pretenia prote-
gir les famílies que viuen sota règim 
de lloguer, així com aquelles que no 
podien fer front a les seves quotes 
hipotecàries.

La primera i més important de les 
mesures ha consistit en una moratò-
ria de desnonaments, que s’ha anat 
prorrogant, i que fins fa poc tenia 
un abast molt limitat. Això és així 

perquè la suspensió de llançaments 
només incloïa aquelles persones que 
s’havien vist directament afectades 
des d’un punt de vista econòmic per 
la crisi del coronavirus: nous desocu-
pats, ERTO o reducció d’ingressos en 
el cas d’autònoms o circumstàncies 
anàlogues. Com es pot veure, la mo-
ratòria no comprenia totes aquelles 
famílies que ja es trobaven en una 

situació de precarietat abans de l’es-
clat de la pandèmia. A més, només 
s’hi podien acollir les persones que 
provenien d’un problema de lloguer 
-impagaments i finalitzacions de 
contracte-, tot excloent el gruix de 
població vulnerabilitzada que s’ha 
vist forçada a ocupar un habitatge 
per pura necessitat.

La Generalitat, pel seu cantó, va 
impulsar a principis de novembre 
un decret llei per intentar frenar 
les xifres de desnonaments als nos-
tres barris. Després de la paralit-
zació dels jutjats de març a setem-
bre, les comissions judicials van 
actuar a tota màquina a Barcelona 
i en només un mes -del 17 de se-
tembre al 23 d’octubre- els Jutjats 
de Primera Instància de la ciutat 
van ordenar fins a 443 desnona-
ments. El decret català pretenia 
evitar el desallotjament d’aquelles 
famílies vulnerables segons la Llei 
24/2015 que visquessin en habitat-
ges de grans tenidors.

Malgrat que se’n van suspendre 
alguns, la realitat és que durant 
aquests últims mesos s’han exe-
cutat un gran nombre de llança-
ments, amb la cobertura en moltes 
ocasions de les unitats antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra, que des 
de setembre, coincidint amb l’ar-
ribada del nou conseller Miquel 
Sàmper, han destinat més recur-

sos que mai a tallar carrers i ac-
tuar amb violència contra els col-
lectius pel dret a l’habitatge, fins i 
tot han aplicat sancions a activis-
tes via llei mordassa.

Molta lluita per davant

En aquest context, vam arribar al 
mes de desembre, quan, després 
d’una gran campanya de pressió 
ciutadana en l’àmbit estatal lide-
rada per la PAH, va aprovar-se 
una ampliació de la moratòria de 
desnonaments, ara sí, més extensa 
que l’anterior. Primer, inclou aque-
lles famílies que ja es trobaven en 
una situació precària abans de la 
Covid. Segon, ofereix protecció -en-
cara que amb limitacions- als casos 
d’ocupació sense títol.

És evident que les mesures im-
pulsades fins a dia d’avui no són la 
solució al gran problema de l’habi-
tatge a casa nostra i que tan sols 
faciliten certa cobertura en casos 
d’emergència, però no és menys 
veritat que sense la pressió de la 
ciutadania organitzada i els grups 
en defensa de l’habitatge, aquests 
decrets mai no s’haguessin aprovat. 
Ens queda per davant un any de 
molta lluita, on serà més necessari 
que mai treballar colze amb colze en 
defensa dels drets col·lectius, però 
com portem anys dient, amb la for-
ça de la gent SÍ SE PUEDE!

DANi CoDiNA
Veïnes i veïns es manifesten contra els desnonaments respectant la distància de seguretat

acumulada superior als 30.000 
euros més de 45 persones, acu-
sades de desobediència a l’au-
toritat i de “falta de respecte”, 
que van participar en una ma-
nifestació contra l’especulació 
immobiliària al febrer.

Més enllà de l’aprovació del 
nou decret llei, queda molt per 
fer, asseguren les entitats. La 
problemàtica de l’habitatge 
existia abans de la pandèmia i 
continuarà després, si no es can-
via la legislació. A més, la crisi 
econòmica i social derivada de 
la pandèmia pot arrossegar mol-
tes persones a escenaris de po-
bresa i vulnerabilitat i és fona-
mental crear una xarxa que els 
garanteixi el dret a l’habitatge.

Mas de Xaxàs considera que 
“la solució definitiva és l’apro-
vació d’una llei d’habitatge que 
reconegui clarament la funció 
social de l’habitatge, que tregui 
l’habitatge del mercat especu-
latiu i del mercat d’inversió i 
que sobretot obligui qualsevol 
gran propietari que vulgui des-
nonar una família vulnerable a 
oferir-li lloguer social”. També 
reclama l’ampliació del parc 
d’habitatge públic, que a Bar-
celona només és de l’1,5% -l’es-
tàndard europeu és del 15%-.

El diagnòstic d’un malalt des-
nonat no pot canviar, però el 
d’una persona vulnerable que 
perd el seu dret a l’habitatge sí.
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jutjat i ja es va celebrar el ju-
dici de desnonament [“orde-
no a la demandada desalojar 
inmediatamente la finca”], 
i ja vaig pagar 50 euros per 
dilatar al màxim el desallot-
jament [“importe de la cau-
ción que ha de abonar la de-
mandada” més 3,95 euros en 
concepte de “preu aplicat al 
servei”]. Però el 19 és la data 
assenyalada. Jo espero que, 
com que tinc dos nens, no em 
fotin fora”, preveu la Marta, 
plena de vitalitat, que veu el 
got mig ple i que s’ha tatuat 
el cos amb els noms dels seus 
sers estimats i el de la seva 
yorkshire terrier, Ona.

Al 2017, Marta Gramunt, 
netejadora de professió, va 
pujar un anunci a Milanunci-
os.com (“Troba de tot”): que 
necessitava viure en un pis i 
que podia pagar molt poc. Per 
1.200 euros, li van oferir la 
clau del vuitè tercera del car-
rer Pedraforca 16, autèntica 

“Aunque el resplandor que / en otro tiempo fue tan 
brillante / hoy esté por siempre oculto a mis miradas”...

La Oda a la inmortalidad del poeta romántico William 
Wordsworth inspiró un pasaje de las memorias El río de 
la vida, de Norman Maclean, autobiografía llevada al cine 
por Robert Redford, en 1992.

El río de la vida es el paso de la vida.
Este río ha transcurrido por los pasillos 

del hogar del pollero Jacint Ferrer, que murió 
en noviembre del 2020, a la edad de 93 años. 
Jacint, Cinto, Ferrer vivió 90 años en la misma 
casa en la que vivieron sus padres: en el 
segundo piso de la calle Ruiz de Padrón, 60, 
en el barrio de el Clot de Barcelona.

La historia de Cinto Ferrer es la historia de 
los muebles de su habitación, de la que le han 
querido desahuciar.

Su historia es la historia del tiempo, hoy un 
tiempo convulso.

TIME: Jacint Ferrer, el desahucio, proyecto 
social de los periodistas Jesús Martínez y 
Marc Javierre-Kohan, es un homenaje a una 
generación, a unas gentes, a un paisaje. Imita 
la estructura de la archiconocida revista de 
información general. En este particular TIME, 
el hombre del año es el hombre del siglo: Jacint 
Ferrer, nacido y muerto en el mismo lugar, 
rodeado de los enseres que le reconocen y de la 
hija que le queda. El tiempo de la vida.
Aunque nada pueda hacer volver la hora del 
esplendor en la hierba, de la gloria en las 
flores, no debemos afligirnos, porque la belleza 
subsiste siempre en el recuerdo.

Una 
pel·lícula 
de dolents
jEsús mARTíNEz

Sareb: Acrònim de Societat de 
Gestió d’Actius procedents de 
la Reestructuració Bancària 
(2012). El banc dolent, redun-
dància. El banc dolent és dolent 
perquè ha robat els estalvis de 
la gent gran. Diverses sentèn-
cies judicials l’han condemnat 
per la seva temerària “mala 
fe”. Així doncs, el banc dolent 
actua amb mala fe. Bankia és 
el cas d’un banc dolent dins el 
banc dolent de la Sareb. Ara 
s’ha fusionat amb CaixaBank, 
que és un altre banc dolent, 
així es desprèn de les multes 
que li ha posat la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(actuació “molt greu”).

Els bancs, en si, no tenen 
consciència ni són intel·ligents. 
Darrere dels bancs es troben 
persones, potser persones do-
lentes. Per tant són molt do-
lents els presidents dels bancs 
dolents de Bankia i Caixabank 

-José Ignacio Goirigolzarri i Jor-
di Gual/Isidre Fainé, respecti-
vament-. Els banquers són uns 
lladres perquè amb els seus pro-
ductes dolents (“tòxics”) s’han 
quedat el que no és seu. D’aquí 
la seva fortuna, de la suma de 
les petites fortunes dels altres.

Bondat en mig del caos

Entre tant dolent sobresurt una 
persona bona. No té diners, no 
gestiona cap banc. Es tracta 
de Marta Gramunt (Barcelona, 
1990). La seva bondat brilla en-
mig del caos: pares divorciats, 
germana malalta mental, un ga-
tet que va caure per la finestra i, 
ara, a puntet del desnonament.

Les persones dolentes que 
actuen amb mala fe en els 
bancs dolents en diuen “alça-
ment”, com si fos la Fiesta del 
18 de Julio, que commemora-
va una derrota. Significatiu el 
llenguatge que blanqueja.

Per als pobres, el desnona-
ment no és un alçament, sinó: 
“Que et donin un cop de peu al 
cul i et quedis al puto carrer”, 
tradueix un veí.

“El dia 19 em vénen a fer 
fora. Ja vaig comparèixer al 

lPer als pobres, 
el desnonament 
no és un “alçament”, 
sinó “que et donin un 
cop de peu al cul i et 
quedis al puto carrer”

mARC jAviERRE
Veí descansant al barri de Ciutat Meridiana

El desahucio 
del siglo

finca de proletaris, barreja de 
cultures. El pis que va ocupar 
la Marta, a Ciutat Meridiana 
(Nou Barris), pertany a la Sa-
reb, als dolents.

“Vaig entrar per Sant Joan 
de 2017, i a les dues setmanes 
ja va venir una comitiva judici-
al per fer fora l’anterior inquilí 
ocupa, que ja se n’havia anat. 

Llavors em van trobar a mi, i 
es va iniciar el procés del meu 
desnonament”, explica, co-
brint d’atencions el seu nen pe-
tit, O., de dos anys. La seva ac-
tual parella, Fessel, es dedica a 
la recollida de ferralla.El vuitè 
tercera de Pedraforca 16 pateix 
d’humitats. Lluminós, amb qua-
dres que són dibuixos infantils 
(“t’estimo, mama”) i amb olor a 
encens de palissandre.

Els mobles de segona mà els 
ha aconseguit en una de les 
“botigues amigues” que pro-
mou Càrites (“Ens necessiten 
més a prop que mai”).

“Em vaig gastar uns sis-cents 
euros en arreglar la banyera, 
perquè perdia aigua i els veïns 
de baix es van queixar. He anat 
fent el que he pogut”, destaca.

Segons el president del col-
lectiu de psicòlegs Sísifo, Llu-
ís Domingo, és una autèntica 

“bomba de rellotgeria” la situ-
ació de vulnerabilitat dels im-
migrants a Barcelona.

Subratlla la Marta: “Això 
[l’expulsió dels veïns dels seus 
habitatges] sempre s’associa 
amb la immigració, però als 
nascuts aquí, catalans d’ori-
gen, també ens afecta”.

Ella espera arribar a un 
acord per pagar un lloguer soci-
al. Per ara, els serveis munici-
pals han apuntat la seva família 
a la Taula d’Emergència.

Diu: “La vida no és recta”.
Els funcionaris del sistema 

dolent -una altra redundàn-
cia- ja li han fet arribar la re-
solució, la seva particular sen-
tència de mort: “Expediente 
A-1674. Asunto: ejecución de 
títulos judiciales 1376-1319-E2. 
Juzgado: primera instancia 33 
Barcelona. Resumen: practí-
quese la diligencia de posesión 
del inmueble [...] entre las 9 y 
las 15.30 horas”.

En l’expedient es cita un de-
cret, una llei i una notificació 
en què només apareix la Marta. 
La resta de la seva família, la 
seva parella i els seus petits, 
cauen en aquest pou: “ignoran-
tes ocupantes”.

Els papers del seu cas els 
guarda en un arxivador de man-
xa verd. Mentre espera, no de-
sespera.

També és a la llista de la Creu 
Roja, on cada mes rep aliments 
(tomàquet, arròs, sardines). For-
ma part de la junta de veïns de 
Ciutat Meridiana (“sóc vocal”). 
Ajuda a parar altres desnona-
ments (“en tenim vint-i-tants, el 
primer és el de l’Isan”). Treballa 
com a voluntària en el projecte 
social A-porta (“som un grup de 
veïnes del barri que anem casa 
per casa per lluitar contra la so-
ledat i l’aïllament, especialment 
de la gent gran”). Dels fullets 
d’A-porta: “Quan truqui a la 
teva porta, em pots obrir?”.
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6 Eleccions a la 
presidència del 
Barça, qui és qui

9 Espectacle de 
despropòsits al 
Turó de la PeirarònicaC

Es ven front marítim 
al millor postor

La polèmica subhasta per part de l’Estat de 26 locals a peu de platja adquirits pels propietaris 
de l’Hotel Arts revifa el debat sobre els usos del litoral i el paper que ha de jugar l’Ajuntament 
en la configuració de l’equilibri entre activitat econòmica i espai públic

CRIstINA PAlomAR

L’ús ciutadà del front marí-
tim barceloní és una història 
d’èxits a mitges i oportunitats 
perdudes. El model Barcelona, 
que tanta admiració arreu va 
suscitar durant els anys 80 i 
90 perquè va recuperar el li-
toral i el va integrar amb més 
o menys encert a la ciutat, fa 
temps que ha quedat obsolet i 
cap govern municipal posterior 
ha estat capaç de trobar una 
alternativa que doni resposta 
a les necessitats de la ciutat 
actual. L’exemple més clar 
d’aquesta aposta continuista, 
que veu l’espai públic com una 

màquina de fer diners amb el 
turisme en detriment d’usos 
més veïnals, és la polèmica 
subhasta del 19 d’octubre pas-
sat, que ha suposat un ingrés 
a les arques de l’Estat de prop 
de 78 milions d’euros.

Els 26 espais subhastats pel 
ministeri d’Hisenda es van do-
nar en concessió a l’Ajunta-
ment de Barcelona durant 30 
anys coincidint amb la prepara-
ció de la ciutat per acollir els 

Jocs Olímpics del 1992. Durant 
tres dècades, el consistori ha 
estat el responsable de mante-
nir l’entorn en condicions amb 
inversions periòdiques per fer 
front a l’ús intensiu d’un espai 
públic dedicat a l’oci privat, 
sobretot nocturn. El paquet 
que sortia a la venda per un 
import inicial de 68,3 milions 
d’euros incloïa les discoteques 
Pachá i Catwalk, el Casino de 
Barcelona, les galeries comer-

cials, l’aparcament, la ben-
zinera de la ronda Litoral i el 
McDonalds. Fora en quedaven 
els bars més pròxims al Con-
sell Superior d’Investigacions 
Científiques -de lloguer per un 
temps indeterminat- i els xirin-
guitos del Besòs.

Silenci del consistori

El silenci al voltant d’aquesta 
operació el va trencar el movi-
ment veïnal. Les entitats de la 

Barceloneta i de Vila Olímpica 
-amb el suport de la Confavc i 
la Favb- denunciaven la venda 
i carregaven contra el govern 
municipal per “mirar cap a 
l’altra banda”. Els portaveus 
Manel Martínez i Jordi Giró van 
retreure a l’alcaldessa, Ada Co-
lau, els oblidats compromisos 
electorals per a aquest espai 
un cop vençuda la concessió i 
també “haver cedit a les im-
posicions” de l’Estat. “Aquesta 
operació no compleix amb els 
compromisos adquirits en el 
mandat anterior, on es presu-
mia de canviar els usos i d’un 
gran acord amb el govern de 
l’Estat per assolir-ne la ges-
tió”, apuntaven recordant el 
cas del Port Olímpic.

Les peticions de les associa-
cions veïnals eren clares: aturar 
la subhasta, fer valdre el dret 
de l’Ajuntament de Barcelona 
com a únic concessionari dels 
lots subhastats, recuperar la 
gestió de l’espai litoral barce-
loní i fer-lo encaixar en el Pla 
Litoral, i que es tinguessin ben 
presents els interessos veïnals 
amb una interlocució directa. 

“Ningú discuteix la legitimat 
de l’Estat. Critiquem la inacció 
municipal”, van assegurar. Tan-
mateix, les seves demandes van 
caure en sac foradat des del pri-
mer moment, ja que la interlo-
cució amb el consistori ha estat 
pràcticament nul·la al marge 
de dues reunions telemàtiques 
organitzades a corre-cuita per 
l’equip del regidor de Presidèn-
cia, Jordi Martí, que han enrarit 
encara més l’ambient.

Segons Jordi Giró, és “la-
mentable” que el govern mu-
nicipal no hagi mogut fitxa per 
frenar una “operació especu-
lativa”, que afecta una zona 
molt singular del front litoral 

barceloní, malgrat haver tin-
gut tres possibilitats de fer-ho 
des que el 2018 l’advocacia de 
l’Estat va emetre un dictamen 
a favor de la venda contra el 
qual es podia presentar recurs. 
Mentrestant, en plena polèmi-
ca, Martí es va limitar a sortir 
al pas dels retrets veïnals ne-
gant que el consistori tingués 
alguna opció d’evitar la sub-
hasta estatal. També va etzibar 
a les entitats veïnals que amb 
qui havien de parlar era amb el 
govern central, cosa que han 
fet presentant una bateria de 
preguntes al Congrés dels Dipu-
tats a través de dos grups par-
lamentaris.

Sense marge de maniobra

I mentrestant va arribar el dia 
de la subhasta i tothom es va 
quedar amb un pas de nas quan 
els propietaris de l’Hotel Arts 
van comprar 24 dels 26 lots pa-
gant al comptat i deixant sen-
se marge de maniobra la resta 
d’aspirants, la majoria d’ar-
rendataris dels locals en venda 

CRIstINA PAlomAR
En la recuperació del litoral per a la ciutat ha primat l’ús turístic al veïnal

lLa idea és convertir 
la zona en un gran 
complex d’oci per 
al turisme de luxe i 
revaloritzar l’Hotel Arts

lLes entitats veïnals 
denuncien la venda 
i acusen el govern 
municipal de mirar 
“cap a una altra banda”

L’avidesa del grup Archer Hotel Capital 
per quedar-se amb els lots subhastats 
tindria una explicació: convertir la zona 
en un gran complex d’oci per al turisme 
de luxe amb accés directe a la platja i 
revaloritzar l’hotel en cas de voler-lo 
vendre més endavant. Darrere d’aquest 
grup hoteler s’hi amaguen dos fons 
d’inversió: l’holandès ABP i el GIC, de 
Singapur. Poc després de la subhasta, 
el grup hoteler feia públic un comunicat 

en què es comprometia a acabar amb els 
problemes de seguretat, soroll i conductes 
incíviques provocades per “activitats d’oci, 
culturals i gastronòmiques per a totes 
les franges d’edat”. Malgrat la pandèmia, 
la ciutat no ha perdut del tot la lluentor 
en el mercat especulatiu internacional. 
La milionària promoció de la marca 
Barcelona feta des de les institucions 
públiques en perjudici d’altres sectors 
de la població local continua.

Complex d’oci per al turisme de luxe
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Girona FC i la Federació Catalana 
de Futbol, també es va desinflar. 

Sense grans moviments de la so-
cietat civil per prendre el control 
de la llotja del Camp Nou, la cur-
sa electoral s’ha vist circumscrita 
bàsicament a personatges ja co-
neguts de la galàxia barcelonista, 
integrants dels consells directius 
dels últims anys, que ja ho havien 

intentat en altres processos elec-
torals, i algun oportunista en cer-
ca de minuts de glòria mediàtica 
sense un projecte sòlid. Després 
d’un vodevilesc procés de recollida 
d’avals dels socis, només tres as-

Ball d’aspirants per presidir
el Barça menys triomfant

EloI lAtoRRE

En aquesta entrada de 2021 s’havia 
de produir un fet del tot inèdit en 
la història recent catalana: en pocs 
dies havien de coincidir les elecci-
ons per escollir la composició del 
Parlament i el futur Govern de la 
Generalitat i, en paral·lel, els co-
micis per triar un nou president i 
junta directiva del Futbol Club Bar-
celona. Era una bona oportunitat 
per comprovar, des de la proximi-
tat, fins a quin punt és cert aquell 
tòpic segons el qual el Barça és una 
representació a petita escala dels 
interessos de poder econòmics i 
polítics del país.

La Covid-19, però, ho ha regi-
rat tot. Per començar, ha acabat 
forçant l’ajornament d’ambdues 
cites amb les urnes. Però més en-
llà d’això, la incertesa dels esce-
naris provocada per la crisi sani-
tària ha situat el procés electoral 
blaugrana en un marc d’allò més 
enrarit. La crítica perspectiva eco-
nòmica de l’entitat, la gens triom-
fant trajectòria recent del primer 
equip masculí de futbol, la sortida 
abrupta de l’anterior consell pre-
sidit per Josep Maria Bartomeu 
acorralat per una sorprenent mo-
ció de censura, sumades a la crisi 
social del futbol -reconvertit en 
espectacle de consum audiovisual, 
amb les masses socials allunyades 
de la vida activa dels clubs-, han 
derivat en un procés electoral de 
perfil discret. Lluny queden els es-
forços de grans patums del patri-
ciat barceloní que buscaven en la 
poltrona barcelonista una palanca 
de prestigi social, com va fer Josep 

Tres candidats de perfil molt distanciat 
es disputaran, si no hi ha moviments de 
darrera hora, la presidència del Futbol Club 
Barcelona, en uns comicis enrarits per la crisi 
que viu el club i l’explosiu entorn sanitari 
que ha forçat a ajornar la votació 

L’advocat Joan Laporta Estruch, intentarà per 
segon cop recuperar la presidència que va deixar 
l’any 2010, després del fallit intent del 2015, 
quan fou derrotat clarament per Josep Maria 
Bartomeu. Aquest cop ha optat per una estratègia 
prudent. Fins que no es va confirmar la dimissió 
de l’anterior consell directiu no va fer pública la 
seva candidatura. I ha exhibit des d’aleshores un 
perfil discret, institucional, lluny de l’agressivitat 
amb els entorns que no li són afins que fins 
ara el caracteritzava. Aquest nou estil i una 
potent campanya mediàtica l’han fet sortir amb 
una posició de força de la fase de recollida de 
firmes, on ha duplicat el nombre de suports dels 
seus rivals. Tampoc s’ha mullat massa amb un 
programa de propostes trencadores i fins i tot 
ha beneït, amb matisos, el projecte de reforma 
urbanística de l’entorn de l’estadi impulsada 
per les juntes de Rosell i Bartomeu. També ha 

pres distància d’alguns noms incòmodes de la 
seva primera etapa al capdavant del club, com 
l’economista mediàtic Xavier Sala i Martin (que 
li dona suport però no entraria ara a la seva 
junta) i, sobretot, de qui va ser primer executiu 
del Barça en la seva etapa, Joan Oliver, de qui 
ara no vol saber res. Oliver va esdevenir l’any 
2013 màxim accionista del CF Reus Deportiu, 
club que va abocar a la desaparició després d’una 
pèssima gestió i de vendre’s les accions a un 
ignot empresari de Miami. Per cert que el club 
reusenc va ser administrat en aquesta etapa final 
a través de Corel Store, una societat que estava 
domiciliada a la seu del despatx professional de 
Laporta, i on aquest i un altre dels seus homes 
de confiança, Rafael Yuste, també hi tenien una 
participació. Però ara el candidat a la presidència 
assegura que no va participar de cap manera en 
la gestió de l’entitat.  

Joan Laporta, el fill pròdig 

lSense grans moviments 
de l’oligarquia per 
prendre el control 
de la llotja, la cursa es 
disputa entre coneguts

Lluís Núñez, exitosament, el 1978, 
o el publicista Lluís Bassat (no tan 
exitosament) els anys 2000 i 2003. 
Lluny queden també les grans ope-
racions dissenyades des d’entorns 
polítics per ficar la poteta a l’en-
titat, com les operades des del pu-
jolisme amb Ferran Ariño (1978) o 
Sixte Cambra (1989) o des de certs 
sectors del PSC amb la candidatura 
liderada per Marc Ingla l’any 2010. 

L’únic intent seriós per part 
d’un representant selecte de les 
oligarquies barcelonines sembla-
va que el podia protagonitzar 

Joan Rosell Lastortras, empresari 
que ha format part dels consells 
d’administració d’Enher, Fesca, 
Endesa, Agbar o Applus o Sie-
mens, entre altres grans corpo-
racions, i conegut, sobretot, per 
haver presidit la patronal catala-
na Foment del Treball Nacional i 
l’estatal CEOE. Menys recordat és 
el seu efímer pas per la política 
quan, el 1980, va formar part de 
la llista de Solidaritat Catalana 
(de fet, una mera marca de l’Ali-
ança Popular de Manuel Fraga) 
a les primeres eleccions al Par-
lament, sense obtenir represen-
tació. A mitjan novembre passat, 
tots els mitjans de comunicació 
van donar per fet que Rosell 
anunciaria de forma imminent 
la seva candidatura a presidir el 
Barça. Però al cap de pocs dies 
la seva opció es va fer fonedissa 
sense que arribés a fer cap anun-
ci oficial. A una escala més dis-
creta, un altre globus sonda, el 
de Jordi Roche, expresident del 

pirants l’han superat i es disputa-
ran, si no hi ha renúncies ni pactes 
abans de les eleccions, la trona 
barcelonista: Joan Laporta, Víctor 
Font i Antoni Freixa.

Sis descarrilats
Fins a sis precandidats no han pas-
sat el tall necessari de la recollida 
de firmes per arribar a ser presi-
denciable del Barça, que estava 
fixat en 2.257. D’alguns ja no s’es-
perava, com de Pere Riera Paul, 
empresari del sector químic i im-
mobiliari que es va presentar sense 
equip conegut. Tampoc semblava 
amb grans possibilitats Lluís Fer-
nández Alà, figura ignota fora de la 
ciutat on resideix, Sant Cugat del 
Vallès, on és el principal executiu 
de la Fundació Sant Cugat Actiu, 
vinculada al comerç local.

Un cas diferent és el d’Agustí 
Benedito i Benet, que un dia abans 
del termini ja va anunciar que no 

que tenien dret preferent de com-
pra. Sota el paraigües de la soci-
etat mercantil Hotel Vila Olímpica 
SA, el propietari de l’Hotel Arts va 
rebentar la venda oferint per al-
guns locals fins a tres vegades més 
que el preu de sortida. La subhasta 
-opaca i caòtica- va acabar ràpid. 
La sala es va omplir ràpid i per ra-
ons de seguretat la majoria d’assis-
tents -entre ells molts periodistes i 
veïns- es va quedar al carrer.

Segons explica Giró, l’opera-
ció per “malvendre el nostre pa-
trimoni” és més complicada del 
que sembla perquè no està del tot 
tancada. Alguns arrendataris que 
tenien dret de compra i no el van 
poder exercir en condicions el dia 
de la venda han presentat recurs i 
el tema està ara en mans de la jus-
tícia tot i que ningú espera grans 
notícies. A més de la via judicial 
oberta, hi ha el fet que la subhas-

ta de locals del front marítim no 
ha acabat. De fet, la que es va fer 
l’octubre passat és només la pri-
mera fase i encara queda per resol-
dre què es farà amb els locals situ-
ats cap a la banda de l’Hospital del 
Mar i les galeries comercials que 

hi ha davant de la Torre Mapfre. 
“La que vindrà després serà encara 
més especulativa” vaticina Giró.

Licitació errònia, segons Sanz
El rebombori que va provocar la 
subhasta va servir a l’oposició per 

disparar contra la tebior del govern 
Colau fins al punt que a la roda de 
premsa veïnal convocada el 17 de 
novembre per exigir la impugnació 
de la subhasta hi van assistir des de 
republicans a ciutadans. Des del dia 
de la polèmica venda, l’única que 
s’havia pronunciat públicament 
sobre la licitació “errònia” dels lo-
cals havia estat la tinent d’alcaldia 
Janet Sanz. La responsable d’urba-
nisme va criticar l’operació amb la 
boca petita i va assegurar que el 
consistori exerciria “tota l’autori-
tat” per garantir els usos públics 
del front marítim trossejat i venut 
al millor postor. També va advertir 
el grup hoteler que “haurà de fer 
una proposta que no plantegi la 
privatització de cap metre més del 
que avui ja són negocis”.

Tanmateix, l’advertiment de 
Sanz sonava estrany. El poc interès 
demostrat pel consistori des del 
primer dia per aturar aquesta ope-
ració ha suscitat algunes pregun-

tes, entre elles si l’Ajuntament de 
Barcelona té alguna mena d’acord 
amb Madrid que no ha explicat 
a les entitats veïnals o, enca-
ra pitjor, si no en té cap i deixa 
fer. Algunes fonts apunten que el 
silenci té a veure amb la negoci-

ació pendent respecte a la cessió 
d’altres espais lliures d’activitat 
econòmica que queden entre la 
Barceloneta i el Fòrum, entre ells 
els terreny del zoo marí, un altre 
projecte milionari fallit de l’alcal-
de Hereu, però l’hermetisme ins-
titucional segueix sent total.

El Pla Litoral de Barcelona, un pla estratègic dels espais litorals 
de la ciutat elaborat per Barcelona Regional per donar resposta 
a un model de transformació del front marítim “que mostra 
símptomes d’esgotament”, sembla que hagi perdut part del seu 
sentit. El document, redactat fa tres anys, criticava el model 
econòmic imposat al front marítim barceloní i el resumia en 
“l’existència de dinàmiques de gentrificació, la pèrdua d’activitats 
tradicionalment relacionades amb la mar i la implantació d’usos 
privatius en espais de caràcter públic”. El pla, redactat amb 
l’objectiu d’acabar amb els casos d’incivisme i inseguretat provocats 
per un model d’oci nocturn dirigit bàsicament al turisme, pretenia 
“reconquerir el front litoral com a espai públic de qualitat”.

El Pla Litoral 
de Barcelona, al calaix

lL’operació topa 
amb la pretensió de 
reconquerir el front 
litoral com a espai 
públic de qualitat
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aniria a les oficines del club a entre-
gar les signatures. Benedito, antic 
propietari d’una popular cadena de 
concessionaris d’automòbils i ex-
militant d’UDC, optava per tercer 
cop a la cursa presidencial, després 
dels intents del 2010 i el 2015. Vin-
culat inicialment a Laporta (va ser 
fundador amb aquest de la plata-
forma opositora al nuñisme Elefant 
Blau), després se’n va distanciar. 
No l’ha ajudat aquest cop l’intent 
no reeixit de presentar una moció 
de censura contra la presidència de 
Bartomeu que va impulsar fa tres 
anys. Benedito va ser l’únic precan-
didat que va apostar obertament 
per construir un nou estadi en un 
emplaçament diferent, però sense 
concretar què pensava fer amb el 
solar que deixarien lliures les actu-
als instal·lacions de les Corts. 

Xavier Vilajoana Eduardo, prin-
cipal executiu del grup constructor 
Euroconstruc, era l’únic precandi-
dat a qui es podia atribuir l’etique-
ta de continuista, ja que va formar 
part de la directiva de Bartomeu 

fins que va dimitir en ple. Malgrat 
una gran inversió en falques publi-
citàries, va quedar lluny del nom-
bre de suports exigit. Pel que fa 
a Jordi Farré Muñoz, el més jove 
dels precandidats, i que ja ho va 
intentar el 2015, arribava a la ca-
sella de sortida amb un bon cartell 
pel fet d’haver estat la cara visible 
de la moció de censura que va for-
çar la sortida de la junta de Bar-
tomeu. Però no ha estat suficient 
per a aquest empresari dedicat a 
l’explotació d’escorxadors a través 
de la societat Appeal Agrifood (a 
part d’altres negocis immobiliaris) 
per arribar a la fase final. Alguna 
anècdota -com la de regalar pizzes 
als socis que li donaven suport- ell 
mateix ha reconegut que no l’ha 
ajudat.  Emili Rosaud Parés, con-

Víctor Font Manté juga el paper de la novetat en 
l’arena presidencial blaugrana, tot i que en els comicis 
del 2010 va formar part de l’equip de la candidatura 
de Marc Ingla. Per suplir la manca de coneixement 
entre la massa social, ha optat per una estratègia de 
llarg recorregut: va anunciar la seva candidatura fa 
més de dos anys. Des de llavors ha intentat visibilitzar-
se amb gestos com la presentació d’una proposta de 
nous estatuts per introduir el vot electrònic, que li 
va tombar l’assemblea de compromissaris l’any 2019. 
Justament, la transformació a fons del 
club aprofitant les noves tecnologies 
i jugant fort la carta de l’economia 
de plataforma és el punt fort de la 
proposta d’aquest empresari fundador 
i CEO de Delta Parners Group, una 
consultoria especialitzada en l’àmbit 
de les telecomunicacions que té 
la seu a Dubai, on Font ha residit 
habitualment des del 2010.

També és accionista i administrador 
des de l’inici del diari Ara, un detall 
no menor, ja que un dels noms de la 
seva proposta és el periodista d’aquest 
mitjà Antoni Bassas, presentat com 
a futur cap de gabinet del club en 
cas de victòria, i que ha suplert les 
carències comunicatives del seu cap 
de cartell. Font també intenta vendre 

una reestructuració a fons de l’organigrama de 
l’entitat amb criteris de professionalitat i eficiència, 
i en aquest sentit també ha presentat uns quants 
fitxatges mediàtics, com el de Toni Nadal, oncle i 
exentrenador del tenista Rafael Nadal (que dirigiria 
una àrea de millora del rendiment esportiu) o el 
metge Ramon Cugat (que pilotaria l’àrea de salut). 
Però la seva dèria per anunciar incorporacions l’ha 
fet incórrer en alguna relliscada, com la suma al 
seu equip de l’excandidat Jordi Majó (anunciada 

i desmentida amb poques hores de 
diferència) o l’anunci d’una futura 
àrea esportiva amb els exfutbolistes 
Xavi Hernández i Jordi Cruyff com a 
peces clau (de la qual ambdós s’han 
desmarcat). En el seu futur equip 
directiu, que ja ha fet públic, destaca 
un nombre significatiu de dones, sense 
arribar però, a la paritat: fins a cinc, 
entre les quals l’actual directora 
general de Societat Digital de la 
Generalitat, Joana Barbany, vinculada 
fins ara al PDeCAT. Respecte a la 
reforma urbanística del Camp Nou, 
de moment no s’ha mullat: proposa 
deixar en stand by el projecte Espai 
Barça i sotmetre el futur del recinte 
a una consulta als socis, després 
d’auditar el club. 

Víctor Font, el nouvingut

Antoni Freixa Martín ha aconseguit arribar a l’últim nivell de 
la cursa electoral barcelonista, després de recollir 2.634 avals 
de socis considerats vàlids per la junta electoral. L’enquesta 
informal del recapte de firmes el deixa, d’entrada, lluny del 
que promet ser un duel entre Joan Laporta i Víctor Font. 
Però Freixa té camp per córrer en el segment més conservador 
del barcelonisme i menys procliu a les transformacions en el 
model de club que encarnen els altres dos candidats, el cert 
nuñisme sociològic encara molt present al club per molt que 

passin els anys. Hi ha contribuït 
amb una campanya fins ara 
discreta, austera, sense anuncis 
espectaculars de mesures ni noms 
(més enllà de l’exfutbolista Lluís 
de Carreras com a futurible director 
de l’àrea de futbol) i assumint bona 
part del llegat i de la gestió dels 
darrers anys, inclòs el projecte 
urbanístic de l’Espai Barça tal 
i com està concebut actualment.

Titular del bufet Freixa 
Advocats, especialitzat en dret 
esportiu, Freixa aterra per primer 
cop a l’entorn blaugrana l’any 2003, 
quan Alejandro Echevarría, cunyat 
del llavors president Laporta, el 
coopta com a assessor jurídic del 
club. Però en va sortir al cap d’un 
any. Des de llavors l’enemistat 
entre tots dos és notòria. Sandro 
Rosell, set anys més tard, el 

recupera i li dona pes, fent-lo portaveu de la junta, tot i que la 
destresa comunicativa no és un punt fort d’aquest lletrat. Però 
després, Josep Maria Bartomeu el degrada deixant-lo sense 
responsabilitats i Freixa ja es va presentar a les eleccions de 
fa cinc anys enfrontant-se al fins ara president. Políticament, 
ha participat en alguns actes de Lliures, la formació impulsada 
per l’exconvergent Antoni Fernández Teixidó i l’exdirigent 
d’UDC Roger Muntanyola, de perfil liberal i catalanista no 
independentista; ell assegura, però, que no n’és militant.   

Antoni Freixa, advocat 
del continuisme

lAmb un panorama 
econòmic crític, cap 
dels tres candidats 
finals es mulla quant al 
futur de l’Espai Barça

seller delegat de l’operador ener-
gètic Factor Energia, sí que va 
presentar a les oficines del club les 
firmes necessàries per poder ser 
candidat. Però abans que acabés 
la fase de verificació va renunciar 
davant l’evidència que les anul-
lacions per irregularitats el deixa-
rien fora. Rosaud va ser directiu 
discret del consell de Bartomeu 
des de l’any 2015 i en un moment 
semblava ungit com a delfí del fins 

ara president. Però va marxar de la 
junta, juntament amb altres mem-
bres, arran del cas de contractació 
d’una empresa per crear perfils 
digitals falsos (conegut com a Bar-
çagate). Va arribar a la cursa elec-
toral prometent una candidatura 
“d’unitat”, però a l’hora de la ve-
ritat només va atreure el mediàtic 
representant de futbolistes Josep 
Maria Minguella, que ja havia estat 
candidat l’any 2003.  

2 vE dE lA pàgINA 6

RICARdo HERmIdA-sR. plástIko
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v. CANEt

El solar de Santa Madrona por-
ta més de 20 anys passant d’unes 
mans a altres amb els veïns com a 
testimonis en un espai abandonat. 
El terreny és una llaminadura per 
al sector turístic en un districte 
com Ciutat Vella, especialment el 
barri del Raval, en el qual no hi ha 
espai edificable i el creixement de 
l’hostaleria és difícil per les limita-
cions que estableix el Pla Especial 
Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
(PEUAT). Praktik Hoteles, el propi-
etari actual dels terrenys, després 
que se li denegués el permís per 

construir un hotel de luxe de 200 
habitacions fa prop de dos anys, va 
presentar al març de 2020 una nova 
proposta: la construcció d’una re-
sidència estudiantil de luxe que no 
inclou el mínim de 25% d’habitatge 
de protecció oficial que marca la 
normativa municipal.

Però la història d’aquest solar 
ve de lluny quan el 1999 l’UGT el 
va adquirir per valor de 600.000 

euros per construir, a partir de la 
seua empresa promotora, habitat-
ges de protecció oficial. En 2003 el 
sindicat va vendre el terreny per 2 
milions i es va canviar el planeja-
ment urbanístic del solar, que va 
passar del 100% al 25% destinat a 
pisos de protecció oficial. Estem 
parlant d’un projecte d’uns 2.500 
metres quadrats i 66 habitatges 
que comptava amb equipaments 
públics. “Al Raval i el Poble-Sec no 
tenim mercat municipal, perquè 
el de la Boqueria ja no el podem 
comptar com de proximitat, i ani-
ria molt bé que se’n construís un 
per als dos barris”, afirma Meritxell 
Pérez de la plataforma Habitem 
Drassanes. El solar va ser comprat 
el 2015 pels actuals propietaris per 
valor de 22 milions d’euros.

Vistiplau del govern municipal
El govern municipal actual no veu 
cap impediment per concedir la 
llicència per a la residència d’estu-
diants de luxe. Aquesta acceptació 
actual contrasta amb la posició de 
fa dos anys en què sí que es van po-
sar impediments, de fet la regido-
ra d’Urbanisme, Janet Sanz té una 
denúncia de l’hostaler. “A nosaltres 
ens agradaria que es recuperés el 
100% del projecte inicial, però ara 
està en mans privades i allò que 
demanem és voluntat política per 
part del consistori i que ens seiem 
a negociar veïnes, promotor i Ajun-
tament a partir del mínim del 25% 

d’habitatge públic a veure com po-
dem fer un plantejament pensant 
en el barri”, afirma Pérez. “No te-
nim res en contra d’una residència 
sempre que es respecti el mínim 
del 25% per a pisos públics, però 
sí que sabem que aquesta llicència 
seria fàcilment transformable en 
una d’hotel si canviés el PEUAT”, 
indica. Una esquerda que estaria 
intentant aprofitar l’actual propi-
etari segons els activistes veïnals.

Pérez destaca que el projecte 
de residència de luxe reincideix en 
el model de gentrificació i turistifi-
cació de Ciutat Vella que degrada 
la vida en el districte i de població 
flotant que no s’implica al barri. I 
reclama que en el context actual, 
amb els problemes d’habitatge que 
té la ciutat haurien de propiciar, si 
hi hagués voluntat política, l’apos-
ta per promoure pisos de protec-
ció. “A Barcelona només tenim un 
1,7% de parc d’habitatge públic da-
vant del 50% d’Amsterdam o el 40% 
de Berlín”, assenyala.

Habitem Drassanes -platafor-
ma nascuda fa uns mesos a partir 
del nou projecte i que coordina 
altres organitzacions preexistents 

com ara Salvem Drassanes, la Xar-
xa Veïnal de Ciutat Vella, la pla-
taforma Ciutat Vella no està en 
venda o Assemblea de Barris pel 
Decreixement Turístic (ABDT), i de 
la qual es portaveu Pérez- vol fer 
una campanya d’embustiada amb 
informació per al veïnat i per pro-
moure un debat públic amb tots els 
actors que tenen alguna cosa a dir 
en el projecte.

“El propietari ja està venent 
les suposades excel·lències del 
projecte i la idea que l’habitatge 
protegit pot generar-hi proble-
mes. De fet, ja va deixar abando-
nat el solar durant el confinament 
perquè es degradés. Hi va arribar 
a haver un narco-campament que 
va haver de desallotjar l’Ajunta-
ment”, indica Pérez que afegeix 
que “volem deixar clar que nosal-
tres no volem un solar però tam-
poc un hotel, volem barri” en res-
posta a les prop de 700 signatures 
recollides a favor de la residència 
i el seu suposat paper en la rege-
neració econòmica del barri.

“A principi de 2020 volíem reu-
nir-nos amb el districte però amb 
el confinament no ens vam poder 

trobar fins al juliol i pensàvem que 
tot estava aturat des de la desesti-
mació de la llicència per a un ho-
tel. La nostra sorpresa va ser quan 
ens van dir que l’hostaler havia 
demanat una altra llicència per 
construir-hi una residència d’estu-
diants, també de luxe, durant els 
mesos de la pandèmia”, assenyala 
l’activista veïnal.

Sense informació al veïnat
Pérez és molt crítica amb aques-
ta actuació: “com és possible que 
sent part interessada no ens ho 
hagin comunicat?”. La portaveu 
d’Habitem Drassanes recorda que 
informar-los era una obligació legal 
ja que tenen oberts uns recursos 
contenciosos administratius amb 
l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Gòtic. I la postura de l’Ajuntament 
és, fins al moment, que haguessin 
preferit un altre tipus de projecte 
però que no veuen cap impediment 
per dur endavant el projecte, que 
compleix tota la normativa.

“Des de la plataforma esperà-
vem una aposta política per part 
de l’Ajuntament més enllà dels 
temes jurídics, com es va produir 
fa dos anys”, afirma Pérez. “Es-
tem obertes al diàleg però tenim 
un barri saturat on falta espai per 
a habitatge accessible i equipa-
ments”, afirma. L’altra residència 
d’estudiants del barri “es ven com 
un espai turístic més que com un 
equipament d’ensenyament i no-
més aporta població flotant que 
no fa veïnatge”. “Estem esperant 
que el govern municipal reaccio-
ni i faci la reserva del 25% d’ha-
bitatge públic, o que s’atorgui la 
llicència i impugnar-la” conclou 
Pérez, que reivindica “un altre 
model de ciutat”.

Sense reserva de sòl 
per a habitatge públic 
al solar de Santa Madrona
El propietari del solar de Santa Madrona 
promou un projecte de residència estudiantil 
de luxe sense respectar el 25% de reserva 
d’habitatge públic de la normativa municipal 
i molt lluny del pla inicial per al terreny: 100% 
d’habitatge públic i equipaments per al barri

ARxIu
El solar de Santa Madrona. A sota, roda de premsa per presentar la plataforma Habitem les DrassaneslLa plataforma Habitem 

Drassanes veu la futura 
residència d’estudiants 
com un espai turístic 
més en un barri saturat
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de despropòsits
Xavier Marcé 
s’enganxa els dits amb 
un xou nadalenc que 
va tancar un parc, va 
revoltar els veïns i ha 
obligat a indemnitzar 
una productora

mERItxEll m. pAuNé

Hi ha invents que surten bé, n’hi 
ha que surten malament… i hi ha 
idees de bomber, quan es tracta 
de Nou Barris. El nou regidor del 
districte, Xavier Marcé (PSC), s’ha 
enganxat els dits aquest Nadal amb 
els seus plans per convertir el Na-
dal perifèric en un espectacle dig-
ne de Broadway. Conegut defensor 
de la indústria cultural, va apostar 
per cedir el parc del Turó de la Pei-
ra a una gran productora privada 
madrilenya perquè hi instal·lés un 
muntatge de llums durant el Nadal, 
a imatge i semblança del xou que 
ha triomfat per segon any al Jardí 
Botànic de Madrid.

El regidor defensava que la ini-
ciativa no costaria res a l’Ajunta-
ment, tot i que per a la ciutadania 
sí que tenia costos: els visitants 
havien de pagar entrades gens eco-
nòmiques -12 euros cada adult- i 
els veïns es quedaven sense parc 
on esbargir-se del nou confinament 
parcial. El moviment veïnal de Nou 
Barris va posar el crit al cel i, just 
abans d’iniciar protestes, la pan-
dèmia va donar el cop de gràcia 
a la iniciativa: espectacle suspès i 
23.000 euros d’indemnització per 
a l’empresa organitzadora. En de-
finitiva, ni parc, ni xou, ni gratis.

L’activitat s’anomenava Natu-
ra Encesa i havia d’oferir passis 
durant quasi dos mesos, del 26 de 
novembre al 10 de gener. La pro-
ductora LetsGo -amb llarga experi-
ència en musicals de gran format- 
havia construït figures lumíniques 
gegants, com balenes, formigues 
i meduses, que es podien veure 
al llarg d’un recorregut pel parc 
acompanyades d’efectes sonors i 
audiovisuals i moralina ecologis-
ta. L’elaboració dels continguts va 

començar a l’estiu, després de fir-
mar amb el consistori un preacord 
que no s’ha fet públic. Després de 
passar el Nadal a Barcelona, la pro-
ducció marxava de gira per Espa-
nya, de forma que la cancel·lació 
no ha suposat perdre la feina feta. 
Les figures han viatjat a Tenerife 
per instal·lar-s’hi de desembre a 
febrer. Segons els preus a Canàries, 
el preu de les entrades per a una 
família amb dues criatures d’entre 
3 i 14 anys serien 43 euros de di-
lluns a dijous i 52 euros els diven-
dres, dissabtes i festius.

L’anunci de noves restriccions 
pel coronavirus a Catalunya, unit 
al malestar veïnal pel tancament 
del parc, va precipitar que el 4 
de novembre el districte de Nou 
Barris cancel·lés l’espectacle. 
Segons ha confirmat la mateixa 
productora a Carrer, el protocol 

d’intencions signat -no es va arri-
bar a firmar el conveni definitiu- 
establia una petita compensació 
en cas que una situació imprevista 
obligués a suspendre l’acte.

El districte no fa autocrítica i 
defensa que les arques municipals 
hagin “assumit una part de les des-
peses del muntatge i desmuntat-
ge”. Fonts municipals subratllen 
que no es tracta de “cap compen-
sació per les despeses de producció 
ni lucre cessant”, ja que la produc-
tora ha pogut rendibilitzar les cre-
acions lumíniques a Tenerife. Sobre 
el tancament durant tres setmanes 
del parc, el consistori manté que 
no ha estat totalment en va perquè 
s’ha aprofitat per fer petites millo-
res al parc com la instal·lació de 
portes, la reparació d’una tanca, 
enllumenat més eficient i paviment 
més accessible.

La coordinadora de Nous Ne-
gocis de LetsGo, Ana Montes, ex-

plica que l’espectacle previst a 
Barcelona era una versió una mica 
diferent del que fan a Madrid. El 
de la capital espanyola es titula 
Flora i aquest, Life. “Té un enfo-
cament mediambiental, no és tant 
una exposició nadalenca sinó que 
transmet un missatge sobre la cura 
del planeta”, detalla. Pel que fa al 
cost de les entrades, assegura que 
calia “establir un preu per evitar 
aglomeracions” i que els veïns de 
l’entorn haguessin tingut una tarifa 
preferent de 3 euros.

“Dinamitzar” la perifèria
La ubicació noubarrienca, que 
contrasta amb l’emblemàtic Jar-
dí Botànic que els acull a Madrid, 
hauria estat condició política: “Es 
va dissenyar específicament per 
al Turó de la Peira perquè hi havia 
l’interès municipal de dinamitzar 
una zona perifèrica i no fer-ho tot 
sempre al centre”, rememora Mon-
tes. La suspensió, afegeix, no im-
plica que la iniciativa hagi quedat 
del tot descartada per a Barcelona: 
“La nostra idea és fer-hi l’activitat 
l’any vinent, però no hi ha un com-
promís de moment”.

El projecte fallit deixa una peti-
ta cicatriu al govern bipartit. Fonts 
veïnals coneixedores expliquen a 
Carrer que el regidor va defensar 
a capa i espasa l’espectacle perquè 
servís d’atractiu comercial i fins i tot 
turístic per al seu districte. En can-
vi àrees dirigides pels comuns, com 
Salut o Parcs i Jardins, hi veien tot 

tipus de pegues. L’ús privat del parc 
en un moment de contagis a l’alça 
era al centre del debat formal, tot i 
que al rerefons hi pesava molt més 
la campanya de pressió dels veïns a 
electes i representants de Bcomú.

I és que la idea de Marcé havia 
revoltat el moviment veïnal. L’as-
sociació de veïns del barri va reu-
nir unes 2.000 firmes en contra de 
l’acte i la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona (Favb) va 
llançar un comunicat que qualifi-
cava de “totalment inacceptable” 
i “menyspreu absolut” cap al veï-
nat que es tanqués un espai públic 
tan utilitzat per a un xou de paga-
ment. “El districte va ser opac”, 
acusa Albert Recio, sots-president 
primer de la Favb. “L’argumentari 
municipal era que això no costaria 
ni un duro i mira!”, recrimina. El 
dirigent veïnal recorda que el Turó 
de la Peira ha estat un dels barris 
amb més incidència de Covid-19 
durant la segona onada d’aquesta 
tardor i per tant no veu “raonable” 
ni deixar els veïns sense parc ni 
propiciar “que hi vagi una gentada” 
a visitar-lo. També critica el relat 
socialista de “descentralitzar el tu-
risme i fer venir gent a Nou Barris”, 
que li recorda el mantra de l’equip 
de Xavier Trias sobre el boom turís-
tic de la ciutat. Per tancar la porta 
al fet que s’hi celebri l’any vinent, 
avança que el moviment veïnal re-
clamarà un compromís municipal 
per escrit de no “privatitzar l’ús de 
parcs públics” en el futur.

En 5
paraules

Hotels en venda
A hores d’ara a Barcelona 
només estan oberts el 20% 
dels 440 hotels existents. Fins 
que va venir la Covid aquests 
establiments eren un excel·lent 
negoci. La crisi n’ha disparat la 
venda. Tot i que no hi ha una 
dada precisa, la xifra es calcula 
en una setantena. Potser ha 
arribat el moment d’entendre 
que l’economia de la ciutat no ha 
de dependre només del turisme.

Decret de l’habitatge
El passat 19 de gener entitats 
com la PAH, el Sindicat de 
Llogaters i diversos grups 
parlamentaris es van concentrar 
davant del Parlament per exigir 
al govern de Pedro Sánchez 
que “blindi” el decret català 
d’accés a l’habitatge. Es demana 
un acord ràpid entre el govern 
central i el de la Generalitat. 
Com ja sabem, el PP va 
presentar un recurs i s’espera 
amb preocupació la sentència 
del Tribunal Constitucional, 
que se sabrà en les pròximes 
setmanes. En cas que es tombi el 
decret, 3.289 famílies poden ser 
desnonades de les seves llars.

Ordre en l’ús dels patinets
La nostra ciutat ha sigut una 
de les primeres en aprovar 
un reglament sobre l’ús del 
patinet. No poden circular 
per zones de vianants i estan 
obligats a transitar pels carrils 
bici o carrers de poca velocitat. 
L’incompliment comportarà 
multes d’entre 100 i 500 euros. 
Les noves formes de mobilitat 
són benvingudes, especialment 
si contribueixen a reduir la 
contaminació. Però hem de 
pactar uns mínims que permetin 
gaudir d’uns carrers segurs.

Les més contaminants
Barcelona i la seva àrea 
metropolitana figuren en el sisè 
lloc del rànquing de ciutats més 
contaminants d’Europa 
i per tant amb més número 
de morts associades a aquesta 
xacra. En concret, 1.297. 
El llistat l’encapçala Madrid, 
seguida d’Anvers, Torí, París 
i Milà. L’associació ecologista 
Greenpeace ha reclamat a les 
Administracions “més ambició” 
en la posada en marxa de 
mesures correctores.

El transport públic cau
L’any 2020 es van realitzar 
a l’àrea metropolitana 565 
milions de viatges en transport 
públic. Un 46% menys que l’any 
2019, quan s’havia superat el 
milió de desplaçaments. El 
metro, tot i que ha reduït el 
seu ús en la mateixa proporció, 
és el mitjà de transport més 
utilitzat. Lògicament, els mesos 
de confinament i la situació 
sanitària en són la causa. Tot 
plegat, una mala notícia.

Sense internet
Una enquesta municipal sobre 
la bretxa digital a Barcelona 
conclou que del 8% de domicilis 
que no tenen internet, el 55% 
estan habitats per persones 
més grans de 74 anys, sent 
l’edat el factor principal en 
la bretxa de connectivitat, tot 
i que continua havent un 1% de 
llars que no estan connectades 
perquè no s’ho poden permetre 
econòmicament.

Un espectacle 

lL’ús privat del parc en 
un moment de contagis 
a l’alça va ser al centre 
del debat i va provocar 
friccions al govern

ARxIu
Detall de la instal·lació “Natura encesa”, espectacle pensat per al parc del Turó de la Peira de Nou Barris al preu de 12 euros

ARxIu
Meduses lluminoses amb pàtina ecologista
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l’Escola Industrial per reclamar 
que “l’Escola Industrial sigui quali-
ficada com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional, com a referent emble-
màtic de la modernitat catalana 
amb més de 100 anys d’història”, 
així com la preservació “d’un dels 
pocs espais lliures que queden a la 
trama Cerdà, garantint que tot el 
recinte segueixi obert al barri, i 

conservant les activitats docents, 
esportives i socials que actualment 
s’hi desenvolupen”.

En el decurs de la Festa Major 
de l’Esquerra, l’AV va organitzar 
un primer debat sobre la qüestió. 
La posició municipal era aleshores 
vaporosa, i no anava gaire més en-
llà del desig de conservar el Clínic 
al barri, cosa que, a aquestes al-
çades, ningú sap què vol dir ni què 
implica. La pressió va permetre, 
tanmateix, de saber que, prèvia-
ment a la polèmica, l’Ajuntament 
havia suggerit la possibilitat de 
realitzar el projecte a la Fira de 
Montjuïc... i que el Clínic la va de-
sestimar per manca d’espai!

Ara hem avançat una mica. Però 
déu-n’hi-do el nivell d’opacitat i 
d’informacions contradictòries. De 
vegades hem tingut el sentiment 
que, des del Clínic, es diu a cada 
interlocutor allò que vol sentir. Par-
lant amb el Col·legi d’Arquitectes, 

sylvIANE dAHAN
Presidenta de l’aV 
de l’esquerra de l’eixamPle

Alguna cosa es va aclarint enmig 
de l’espessa boirina que envolta 
encara l’ampliació de l’Hospital 
Clínic. Després de mesos de vague-
tats i d’indefinició -i si no es produ-
eix cap gir inesperat de guió-, tant 
l’Ajuntament com la Diputació de 
Barcelona semblen entendre per fi 
que aquest projecte no es pot en-
cabir dins del recinte de l’Escola 
Industrial..., llevat que acceptés-
sim arrasar literalment tot el que 
hi ha actualment, que no és poc. 
Que se’ns perdoni la immodèstia, 
però si no ho diem nosaltres nin-
gú no ho farà: en la reflexió i en 
el pronunciament que, en aquest 
sentit, hem pogut finalment escol-
tar de boca del senyor Jordi Martí, 
regidor del districte de l’Eixample, 
deu haver pesat la inquietud ma-
nifestada pel moviment veïnal i la 
societat civil pel que fa a la pre-
servació del patrimoni i la funcio-
nalitat d’un espai pacificat que re-
presenta la superfície de dues illes 
al bell mig de la zona més densa 
de la ciutat.

El Clínic vol més espai
Ja fa temps que l’Hospital Clínic 
aspira a créixer. Prou bé que ho 
sabem a l’Esquerra de l’Eixample. 
De fet, el solar de Germanetes, on 
s’està duent a terme un conjunt 
d’equipaments educatius i resi-
dencials, fou cedit a l’Ajuntament 
mitjançant una permuta amb l’em-
plaçament de l’antiga caserna de 
bombers del carrer Provença, on el 
Clínic projectava ampliar les seves 
instal·lacions. Aquests plans mai no 
van prosperar, i aquest solar, ados-
sat al Mercat del Ninot, acull avui 
de manera provisional un jardí. Es 
va parlar, durant els anys més durs 

de l’última recessió, de dificul-
tats econòmiques. Més endavant, 
s’evocarien problemes tècnics, lli-
gats al pas del túnel de l’AVE, per 
establir una connexió operativa en-
tre el vell hospital i les noves de-
pendències a construir. Ara, però, 
sembla que el problema seria més 
aviat d’espai. El Clínic diu que en 
necessita més, molt més.

Globus sonda intencionat?
De quina superfície exactament 
estem parlant? Quines serien les 
dimensions i característiques del 
projecte que el Clínic té en ment? 
No ho sabem. Ni tan sols sabem si 
els mateixos responsables ho te-
nen clar. El cas és que, a l’estiu, 
la premsa es va fer ressò, com si 
la cosa ja estigués prou lligada en-
tre l’Hospital i les administracions 
concernides, d’un pla pel qual es 
posaria el recinte de l’Escola In-
dustrial a disposició d’un projecte 

Ampliació del Clínic,
l’hora d’abatre les cartes

lEl Clínic és una joia 
cobejada per molts 
interessos privats 
desitjosos de propiciar 
derivades mercantils

mARC jAvIERRE
El recinte de l’Escola Industrial, que acull un valuós patrimoni i serveis per al barri, és un dels pocs espais lliures que queden a la trama Cerdà

de grans dimensions. Des del dis-
tricte ens diuen ara que això era 
una informació esbiaixada, un glo-
bus sonda llençat pel Clínic que se-
gurament ha començat a agitar-se 
davant la possibilitat d’acollir-se 
als fons de finançament anunciats 
per la Unió Europea.

El cert, però, és que aquest 
anunci va suscitar inquietud. Na-
turalment, ningú pot desitjar més 
que nosaltres que un gran centre 
de referència, alhora hospital co-
munitari i altament especialitzat, 
capdavanter en recerca biomèdi-
ca, estretament vinculat al barri 
i a la ciutat, desenvolupi plena-
ment les seves potencialitats. Però 
la idea d’ubicar un gran complex 
hospitalari a l’Escola Industrial 
ens semblava un despropòsit. El 
seu recinte acull, a més a més de 
dependències de la Diputació, un 
valuós patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions esportives i educa-
tives, infraestructures, zona ver-
da... Estàvem parlant de pèrdues 
irreparables per a la ciutat i d’in-
terrogants inquietants sobre el fu-
tur d’equipaments que són vitals 
per a l’Esquerra de l’Eixample.

Alerta veïnal
Des de les associacions veïnals de 
l’Eixample i la Favb es va llançar 
un crit d’alerta i es va començar 
a demanar explicacions a les parts 
implicades. Ben aviat, amb la col-
laboració del Col·legi d’Arquitec-
tes i d’altres entitats de professi-
onals compromesos en la defensa 
del patrimoni, de SOS Monuments 
i de la Coordinadora Esportiva de 
l’Escola Industrial, es constitui-
ria la plataforma Un nou Clínic 
és possible, salvant el recinte de 

AzAgRA
A l’Esquerra de l’Eixample 
es manté viva la memòria 
de la lluita pels equipaments

no es va descartar, per exemple, 
la possibilitat de descompondre 
les activitats del Clínic (assisten-
cials, docents, de recerca) en di-
ferents emplaçaments. Una hipò-
tesi perfectament raonable que 
permetria, per exemple, garantir 
la funció comunitària de l’hospital 
a l’Esquerra de l’Eixample, sense 
condicionar-ho tot a l’exigència 
d’un disseny unificat, impossible 
d’encabir d’una sola peça al bar-
ri. Ja és hora, doncs, que el Clínic 
abati les seves cartes i que tothom 
parli amb claredat.

Interessos privats i bé comú
Hem sabut pel regidor del Districte 
que ben aviat se signarà un proto-
col que fixarà el marc del diàleg 
entre l’hospital i l’administració 
municipal per tal de construir una 
solució adient a les necessitats del 
projecte i l’interès de la ciutat. De 
fet, estem parlant d’un projecte 
de gran abast. És important que, a 
partir d’ara, les coses es facin de 
manera transparent i participada. 
No podem ignorar que el Clínic és 
-i serà més encara- una joia cobe-
jada per molts interessos privats, 
desitjosos de propiciar i explotar 
derivades mercantils d’un centre 
tan prestigiós.

El com condicionarà molt el 
què. L’emplaçament o emplaça-
ments que puguin proposar Ajunta-
ment i Diputació, les permutes que 
es puguin negociar, sense oblidar 
l’empara que donin al projecte 
davant d’Europa, permeten a les 
administracions públiques tibar le-
gítimament per tal que el resultat 
jugui a favor del bé comú. Hora 
d’abatre les cartes. Juguem les 
nostres amb intel·ligència.

lL’expansió a costa 
de l’Escola Industrial 
suposaria una pèrdua 
irreparable per al 
patrimoni de la ciutat
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ANAïs bARNolAs

A Barcelona 1.239 persones es ve-
uen obligades a viure al carrer, se-
gons l’últim recompte de la funda-
ció Arrels, elaborat el maig passat 
en plena pandèmia i que recull l’in-
forme “Viure al carrer a Barcelo-
na. Radiografia d’una ciutat sense 
llar”. Les estadístiques demostren 
com ha empitjorat la situació de les 
persones sense sostre arran de la 
crisi sanitària i econòmica: han atès 
2.617 usuaris a la ciutat, una xifra 
que suposa un augment del 47% 
respecte a la de fa cinc anys. Del 
total dels atesos, gairebé la meitat, 
1.100, tractaven amb l’organitza-
ció per primera vegada. I això no-
més és la punta de l’iceberg.

El passat 26 de novembre 
vau enquestar 367 persones 
sense sostre. Com estan 
vivint la pandèmia?
Els serveis adreçats a les 

persones sense llar s’han re-
duït, i espais com els centres 
oberts, centres cívics i biblio-
teques, dels quals també so-
lien fer ús per arrecerar-se, 
estan tancats o bé no s’hi 
pot accedir fàcilment. D’al-
tra banda, gent que es tro-
ba en una situació precària 
s’ha quedat sense ingressos 
i, com a conseqüència, els 
menjadors socials s’han so-
bresaturat. Amb les mesures 
restrictives només ofereixen 
un pícnic i, per tant, fa molt 
de temps que els usuaris que 
hi acudeixen no mengen cap 
àpat calent.

Com els ha afectat en 
l’àmbit psicològic?
Quan va començar el 

confinament tenien por, se 
sentien desprotegits perquè 
desconeixien què passava i 
on havien d’anar. Cal recor-
dar que a l’abril va haver-hi 
tres homicidis de persones 
sense sostre. Les organitza-
cions que els atenien havien 
tancat o no els podien oferir 
els mateixos serveis i les per-
sones que dormen al ras van 
perdre el contacte amb els 
seus referents. Avui en dia 
es continuen sentint angoi-
xades. Les autoritats ens di-
uen que ens quedem a casa, 
però elles no ho poden fer i 
no hi ha recursos perquè els 
puguin acollir.

Quina és la vostra opinió 
d’iniciatives com la 
d’habilitar un pavelló a la 
Fira Barcelona?
Va ser una solució d’emer-

gència i s’hi va adreçar la 
gent que per primera vega-
da s’havia quedat al carrer. 
Però no va ser-ho per a per-
sones que porten més temps 

“El sensellarisme és una emergència, 
no una malaltia crònica del sistema”

Bea Fernández

Activista dels 
drets humans

L’advocada Bea Fernández 
és la responsable de l’equip 
jurídic de la fundació 
Arrels. A través de l’atenció 
directa, l’assessorament i la 
sensibilització el seu equip 
treballa per garantir el dret 
a la justícia gratuïta, al 
qual les persones sense llar 
tenen més entrebancs per 
accedir. Per aquesta raó, 
es defineix com a activista 
dels drets humans, ja que 
el col·lectiu en pateix una 
constant vulneració.

IgNAsI R. RENom
Bea Fernández a la seu d’Arrels, al carrer Riereta 24

dormint al ras. El veien com 
un lloc sense intimitat, teni-
en por de deixar la parcel·la 
de carrer on viuen, deixar les 
pertinences i perdre-ho tot. 
També de contagiar-se de la 
Covid-19, tot i que a la pràc-
tica això no es va produir.

En el cas de les dones 
que viuen al carrer, el 
confinament i el toc de 
queda ha incrementat la 
seva inseguretat?
Sí. Amb el toc de queda al 

carrer es fa evident que no-
més hi queden les persones 
sense llar. Les dones són 
més vulnerables perquè te-
nen més risc de patir agres-
sions sexuals. A la primera 
onada vam viure situacions 
contradictòries de dones que 
viuen al ras que, per la por 
de quedar-se soles i patir vi-
olència per part d’altres per-
sones, restaven al costat del 
seu agressor.

Un cop passi la pandèmia i 
els esforços es bolquin en 
sortir de la crisi econòmica 
teniu por que les persones 
sense llar encara siguin més 
oblidades?
Aquesta preocupació la 

tenim sempre. Les persones 
de carrer necessiten un allot-
jament no per a tres mesos 
sinó per al temps suficient 
perquè puguin refer la seva 
vida. Això implica un nivell 
d’inversió que ens fa por que 
no es tingui en compte per-
què el sensellarisme és vist 
com una malaltia crònica 
del sistema, quan en realitat 
es tracta d’una emergència. 

S’intenten solucionar les ur-
gències i a aquesta realitat, 
que està més cronificada, no 
li donen cap resposta.

La responsabilitat hauria 
d’anar més enllà de les 
ciutats?
Ha de ser de ciutat i amb 

la coordinació, en el cas de 
Barcelona, de l’àrea metropo-
litana. La Generalitat va im-
pulsar l’Estratègia integral 
per abordar el sensellarisme, 
però no compta amb pressu-
post i és necessari. En algun 
municipi petit la resposta 
a la problemàtica ha estat 

pagar un bitllet de tren a 
Barcelona a la persona. Amb 
això, l’única cosa que s’acon-
segueix és desubicar-la i 
traslladar el problema, quan 
la realitat és que aquestes 
poblacions tenen un nombre 
inferior de persones vivint al 
carrer i, per tant, els és més 
fàcil resoldre-ho.

Amb més formació als 
cossos policials es podria 
haver evitat el cas del 
Marjan, que va ser disparat 
per un agent de la Guàrdia 
Urbana?
La Guàrdia Urbana té su-

ficient formació per gestionar 
les situacions extremes, tot i 
que aquest no va ser el cas 
ni molt menys. Va ser una 
reacció desproporcionada i 
brutal. Encara s’està investi-
gant i, fins que no s’arribi a 
una conclusió, no en podrem 
extreure les nostres. Els res-
ponsables dels cossos polici-
als són sensibles al tema de 
la situació de carrer, però 
això no treu que els agents 
hagin de rebre formació peri-
òdica per tal d’evitar situaci-
ons de violència i de discrimi-
nació que les persones sense 
llar ens diuen que pateixen 
per part d’alguna dotació.

Arrels es personarà com a 
acusació popular?
Sí. Hi ha una acusació cap 

al Marjan d’atemptat contra 
l’autoritat, però no n’hi ha cap 
d’ell cap a ningú. Tot i que la 
nostra intenció és parlar amb 
ell quan es recuperi i, fins que 
no decideixi el que vol fer, no 
ho tirarem endavant.

Responsable de l’equip jurídic de la Fundació Arrels 
Es calcula que a Barcelona 
hi ha 70 assentaments com 
l’incendiat a Badalona 
que mostren una pobresa 
extrema i invisible. Què en 
penses?
Aquest incendi posa so-

bre la taula la situació de 
persones que des de fa anys 
malviuen a naus industrials 
en condicions deplorables. 
La majoria són estrangeres 
en situació irregular i, per 
tant, se’ls veta l’accés a qual-
sevol recurs. El que és molt 
dramàtic és que a vegades hi 
viuen famílies amb menors.

Fa dos anys l’Ajuntament va 
penjar la pancarta “Volem 
acollir”. Aquesta no és la 
percepció de les persones 
migrades.
Les persones han de po-

der accedir a un espai digne 
per viure, independentment 
de la seva situació admi-
nistrativa, però perquè se’n 
puguin sortir es necessiten 
altres solucions. Cal que al-
tres administracions s’hi im-
pliquin i, la primera és l’es-
tatal, amb una reforma de la 
llei d’estrangeria, que per-
metria que els residents que 
porten entre tres i cinc anys 
vivint a Espanya puguin re-
gularitzar la seva situació.

Una de les dues persones 
sense llar mortes durant el 
temporal Filomena havia 
rebutjat anar a un alberg?
Això no ho sabem, però 

podria ser. S’han habilitat 
100 places al pavelló de 
Fira, però hi ha persones 
que et diuen que per anar 
a un equipament que s’obre 
només per dies o setmanes 
i després tornar al carrer, 
prefereixen quedar-se on 
són. A més, no els deixen 
ni portar les seves coses 
ni entrar amb animals de 
companyia. Aquests equi-
paments no haurien de ser 
temporals, sinó que s’hauri-
en de transformar en allot-
jaments estables.

Quan en plena onada de 
fred una persona al carrer 
rebutja anar a un alberg, 
deixar-lo on és no es 
converteix en un dilema 
moral per a l’educador 
social o voluntari que 
l’atén?
Evidentment, no deixes 

d’emportar-te la sensació 
que no els estem donant la 
solució que necessiten. Des 
d’Arrels estem canviant la 
nostra forma d’intervenir i 
oferim allotjaments indivi-
duals i, la gent ho accepta.
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La revista d’informació i divulga-
ció Alternativas Económicas re-
cupera en una edició especial el 
quadern de bitàcola que el profes-
sor d’Economia i activista veïnal 
Albert Recio va escriure durant les 
setmanes de confinament.

Són 73 textos recopilats en for-
mat de llibret que van ser escrits 
i publicats diàriament a les xarxes 
socials entre el 13 de març i el 24 
de maig de 2020, un any que no 
oblidarem. També van ser molt 
llegits i comentats per la comuni-
tat enxarxada. Enmig del descon-
cert informatiu i l’angúnia vital 
davant d’una situació imprevisi-
ble, es valorava la frescor d’unes 
reflexions molt enganxades a la 
realitat que arribaven puntual-
ment en forma de píndoles dige-
ribles en extensió que ens feien 
pensar sobre la situació a les re-
sidències de gent gran, el teletre-
ball, les xarxes de suport mutu, la 
soledat, els aplaudiments, l’espai 
públic, la distància social, els 
“herois”, els enterraments invi-
sibles o la sanitat pública. També 
sobre com va afectar la pandèmia 
als barris de manera desigual, en 
funció de les condicions dels ha-
bitatges, l’accés a la sanitat o el 
tipus de feina. Les dades tornaven 
a constatar fins a quin punt la sa-
lut i el nivell de renda van estre-
tament lligats.

Al pròleg, Pere Rusiñol, el 
director de la revista, explica 
que els escrits publicats ajuden 
a obrir debats i com Recio “no 

dona res per fet i sap que allò 
més important és encertar amb 
les preguntes”. L’autor, que ex-
plica que va escriure aquests 
textos com una mena de teràpia 
personal per afrontar la situació, 
assegura que “no va ser difícil 
trobar temes, per una raó molt 
simple: la pandèmia de la Covid 
és, a més d’una greu crisi sanità-
ria, una mena de testeig general 
del nostre model econòmic i so-
cial. Ha mostrat les vulnerabili-
tats, injustícies i contradiccions 
de la nostra civilització, i també 
alguna de les seves virtuts”. Po-
deu trobar aquesta revista coo-
perativa a quioscos i llibreries o 
demanar números ja publicats a 
contacto@alternativaseconomi-
cas.coop. Bona lectura.

Vacunació caòtica
El desconcert continua augmentant conforme avança 
el pla de vacunació de la Covid-19 a Barcelona.

A la manca d’informació (com es farà, en quins espais, 
per quins equips), que hem reclamat que esmenin al 
Departament de Salut, a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i al Consorci Sanitari de Barcelona, se sumen 
aquests dies problemes amb el ritme de fabricació i 
distribució de les farmacèutiques Pfizer i AstraZeneca. 
Com s’explica aquest fet a la ciutadania? L’opacitat al 
voltant dels contractes i els compromisos signats resulta 
inacceptable quan la investigació s’ha finançat amb grans 
inversions de recursos públics.

És el moment de plantejar la fabricació pública de 
medicaments i materials sanitaris, dins d’un canvi del 
model de la Generalitat que patim, injust i ineficient, que 
camini cap a un altre model amb una provisió totalment 
pública, transparent i ben finançat.

Com a ciutadania preocupada per les manipulacions 
mediàtiques de tot tipus, ens veiem en l’obligació i la 
responsabilitat d’exercir el dret d’accés a la informació 
pública, en aquest cas de forma immediata, a mida que 
les autoritats competents vagin prenent les decisions sobre 
la vacunació.

Seria desitjable que les veïnes i veïns de Barcelona 
poguéssim conèixer, de forma comprensible, fiable 
i oportuna els detalls de l’operativa prevista. Quines són les 
previsions de vacunació per als diferents barris de la ciutat, 
quin n’és el calendari, en quins equipaments es faran, els 
criteris d’accés, com s’avisarà la població. Tenint en compte, 
és clar, que la incidència i l’impacte de la pandèmia en 
els barris estan sent molt desiguals i tenen una relació 
directa amb les desigualtats de renda, la precarietat 
laboral, la densitat de població, l’estat del parc d’habitatge 
i tots aquells factors que demostren la fractura social que 
pateix la nostra ciutat. Caldrà, doncs, prioritzar els barris 
de Roquetes, Verdum, Trinitat Vella i Marina del Prat 
Vermell, on la incidència és més alta.

Per altra banda, creiem que tot el pla de vacunació 
l’haurien de dur a terme els equips d’Atenció Primària 
de la ciutat, amb els mitjans de personal i materials 
que calgui.

La veu dels
lectorsQuadern de confinament

Maltrato institucional
Badia es una mujer marroquí de 39 
años con tarjeta de residencia per-
manente y tres hijos que cuelgan de 
su tarjeta. Caducaban las tarjetas 
el 9 de septiembre y desde agosto 
estuvo entrando en la página de 
extranjería del Ministerio para so-
licitar las cuatro “citas de huellas”. 
En noviembre todavía no las había 
conseguido. Lo había intentado a 
todas horas y días, a partir de las 
6 de la mañana los lunes, martes... 
también por las tardes, y el men-
saje “no hay citas disponibles en 
estos momentos” la tenía desespe-
rada. Con unos ingresos familiares 
de 1200€ y un alquiler de 570, no 
se podía permitir pagar un abogado 
o gestor. Estaba preocupadísima, 
desde septiembre sus TIE estaban 
caducadas y aunque son perma-
nentes, nunca sabes si los Mossos, 
policías… saben que es así. ¿Qué 
tuvo que hacer? Ir a un locutorio y 
pagar 80€ por cada una de las cua-
tro citas. Feliz, en 10 días, iba con 
sus tres niños a poner las huellas a 
la comisaria de Rambla Guipúzcoa, 
pero, como siempre, le esperaba 
una nueva sorpresa. Para recoger la 
TIE física en la comisaria de la calle 
Mallorca tenía que pedir, de nuevo, 
una cita a partir de dos meses. Las 
TIE siempre se habían recogido di-
rectamente, a partir de un mes de 
poner las huellas. ¿Es esto discri-
minación? ¿Racismo institucional? 
Pónganle ustedes el nombre.

xARxA 9 BARRIs ACull
Ejemplo de un caso atendido
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU

Esperant 
l’ERTO...

Explotació 
carcerària

Foscor de cambra fosca
El passat mes de novembre van saltar els primers 
senyals d’alarma al barri del Raval. Talls de llum 
intermitents, que van continuar els mesos de 
desembre i de gener. Es van començar a multiplicar 
a molts barris de la ciutat: Trinitat Nova, Torre 
Baró, la Bordeta, Hostafrancs, Barceloneta, 
Gràcia... Quina casualitat que les zones afectades 
coincideixin amb aquelles on viu la població més 
vulnerable. La companyia, que està obligada per llei 
a solucionar les avaries en el termini de dues hores, 
no compleix. Endesa treu excuses i llença les culpes 
a connexions “il·legals”. Fals! El que passa és que les 
infraestructures són antigues i els treballs de millora 
i manteniment brillen per la seva absència. Per a 
l’empresa, la prioritat es concreta en tenir beneficis. 
Els barris porten mesos denunciant la situació i 
manifestant-se per exigir que la companyia compleixi 
amb les seves obligacions. Fins quan?

Sant Andreu i la perseverança veïnal
L’any 2006, l’Associació 
de Veïns i entitats del 
poble de Sant Andreu van 
aconseguir que s’aprovés 
un pla d’equipaments 
per als solars de les 
antigues casernes militars 
enderrocades. Va arribar 
la crisi econòmica i la 
construcció d’aquests espais 
es va anar endarrerint. Cada 
any se celebraven actes 
reivindicatius recordant els 
incompliments i reivindicant 
amb perseverança que 
s’iniciés la construcció. 
De sobte, amb nocturnitat 
i traïdoria, l’Ajuntament 
surt amb la construcció 
d’un tanatori, de gestió 
privada, a l’espai destinat 
a un alberg juvenil públic. 
L’emprenyament ha sigut 

majúscul davant d’una 
decisió que s’ha pres 
d’esquenes a les entitats 
de Sant Andreu i torpedinant 
el pla d’usos acordat. 
Una concentració a la 
plaça Orfila en va deixar 
constància al crit de “No 
ens robareu les Casernes”. 
No va ser una mobilització 
en contra del tanatori. Era 
una defensa d’allò acordat 
i una mostra d’indignació 
pel poc respecte cap a 
la participació veïnal. El 
barri ho va deixar clar: vol 
els equipaments acordats 
i que es busqui una altra 
ubicació per al tanatori. 
La història de les lluites 
veïnals està feta a base de 
molta, molta perseverança. 
L’enhorabona, Sant Andreu!

jR mORA, Ctxt

Les dificultats derivades de la crisi 
sanitària no ens han impedit edi-
tar el ja tradicional calendari dels 
amics Azagra i Revuelta. Amb la 
que està caient, trobàvem impor-
tant que arribès a les cases aquesta 
estampeta urbana que s’acomiada 
de la Covid i que pretén ajudar-nos 
a afrontar amb una mica d’humor 
el 2021. S’ha endarrerit una mica 
el repartiment, però alguns dels 
que ja l’heu pogut veure (en te-
nim exemplars a la Favb) ens heu 
dit que l’hem titulat, potser, amb 
un excés d’optimisme. Deixeu-nos 
somniar, que encara és gratis.

En el moment que escrivim 
aquestes línies encara no sabem 
si les eleccions que hem col·locat 
el 14 de febrer se celebraran fi-
nalment en aquesta data. Vivim 
en la imprevisibilitat. També ens 
han fet saber que hem crucificat a 
Crist un dissabte, quan és públic i 
notori que la cosa va passar un di-
vendres. I que l’enterrament de la 
sardina l’hem allargat una setma-
na, volent estirar el Carnestoltes 
pandèmic. Han sigut els follets de 
la impremta, no us penseu que no 
vam anar a classe el dia que toca-
va religió.

Aquest any hem situat el calen-
dari al mirador del Turó de la Rovi-
ra, a dalt de tot del barri del Car-
mel, coincidint amb la polèmica 
decisió de l’Ajuntament de tancar 
el recinte del mirador i col·locar 
sis portes d’accés amb unes obres 
que començarien a l’estiu amb 
670.000 euros de pressupost. La 
proposta encara ha de passar pel 
Plenari municipal. L’AV del Turó de 
la Rovira ho celebra, “per pal·liar 
els danys al patrimoni i les mo-
lèsties al veïnat a causa de l’inci-
visme”. Al contrari, la Plataforma 
d’Habitatges Afectats pel pla dels 
Tres Turons, rebutja el tancament. 
Temen que l’accés sigui de paga-
ment i que això dificulti el conei-
xement d’una  història lligada a la 
guerra civil primer i a la realitat 
del barraquisme després: “No hem 
d’oblidar que allà estaven les ba-
teries antiaèries, que són un sím-
bol de la defensa antifascista i de 
la lluita per les llibertats”. Hi ha 
marge per opinar i perquè es trobi 
una solució consensuada, no?

Des de la Favb i la revista Car-
rer us agraïm, estimades lectores 
i lectors, que sempre estigueu a 
l’altra banda i us desitgem el mi-
llor 2021 possible.

Adéu Covid, 
adéu!

En aquests temps tan 
complicats, massa economies 
familiars estan al límit. A 
final de 2020 unes 70.000 
persones estaven pendents de 
cobrar els ERTO anunciats pel 
govern a bombo i plateret. 
Seria una alternativa a 
l’atur. Es cobraria el 70% del 
salari. Ningú no quedaria 
desemparat. A l’hora de la 
veritat, moltes persones 
no han cobrat encara o 
ho estan fent amb molts 
endarreriments. S’argumenta 
que les Administracions estan 
desbordades i que moltes 
de les tramitacions dels 

En un reportatge publicat 
a la Directa, el periodista 
Vicent Almela denuncia que 
3.938 persones treballen a 
les presons catalanes a través 
del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE) amb 
uns sous que no arriben ni 
a un terç del Salari Mínim 
Interprofessional. En molts 
casos no estan ni assegurats 
correctament. Les denúncies 
no arriben a presentar-se, 
i si es presenten serveixen 
de ben poc. 108 empreses 
privades s’aprofiten d’una 
manera o una altra d’aquesta 
situació. Curiosament, a la 
presó, les persones sense 
papers poden treballar amb 
tota normalitat! El salari 
mensual pot ser d’uns 280 
euros i contrasta de manera 
escandalosa amb el sou 
que té assignat l’advocada, 
política, presidenta del 
CIRE i consellera de Justícia 
Ester Capella, amb un salari 
mensual de 8.251 euros. 
Visca la reinserció!, d’alguns.

l’ExPRés dE sANt ANdREu
Concentració contra el tanatori privat a les Casernes de Sant Andreu

expedients estan bloquejades. 
Les conseqüències són molt 
greus per a moltes veïnes 
i veïns. Si no es paguen, és com 
si no existissin. Paradoxalment, 

n’hi ha que han cobrat 
quantitats superiors a les que 
els pertocaven. És una prioritat 
màxima posar ordre 
a aquest desgavell.
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La Guàrdia Urbana 
guanya el pols als comuns

jEsús ROdRíguEz
periodista de la ‘directa’

El 21 de novembre de 2020 a 
mitja tarda saltava un pri-
mer titular via Twitter que 
poc tenia a veure amb el 

que realment havia passat: “Abatut 
un home amb un ganivet a Barcelo-
na”. De manera immediata es va co-
mençar a especular amb un suposat 
atac “terrorista”, però a mesura que 
passaven els minuts els nombrosos 
testimonis presencials en un pas-
seig de Sant Joan atapeït a aquelles 
hores d’un dissabte posaven llum a 
la versió inicial. El veïnat ho tenia 
clar, ni van veure cap ganivet ni 
van percebre cap perill en la per-
sona tirotejada, un sensesostre de 
tarannà molt pacífic -segons van 
explicar des de la Fundació Arrels, 
que l’havien atès recentment- que 
va quedar durant dies al llindar en-
tre la vida i la mort.

Canvi de nom, vells coneguts

El caporal de la Guàrdia Urbana 
autor dels dos trets havia baixat 
-trenta segons abans de disparar- 
d’un dels furgons de la unitat d’anti-
avalots municipal, recentment reba-
tejada amb el nom d’UREP (Unitat 
de Reforç a l’Emergència i la Proxi-
mitat) però històricament coneguda 
com UPAS o les seves cosines ger-
manes UNOC i USP. En tota aques-
ta sèrie de sigles hi trobem un deno-
minador comú, es tracta d’un selecte 
grup de policies molt cultivats al 
gimnàs, amb un llarg currículum de 
porra fàcil i emprats pels successius 
governs municipals en aquells ope-
ratius més delicats políticament i 
mediàticament.

Es van estrenar amb els Jocs 
Olímpics, i en la seva memòria d’ac-
tuacions hi trobem el desallotjament 
amb sanya de l’acampada del 0,7 a 
la plaça de Sant Jaume en la vigília 
del Nadal de 1995 (que va desenca-
denar la dimissió del regidor Antoni 

lAuRA guERRO-AjuNtAmENt dE BARCElONA
Visita de Jaume Collboni i Albert Batlle a la comissaria de la Rambla, el juny del 2020

Lucchetti) i també el de l’acampada 
indignada de la plaça de Catalunya 
el 27 de maig de 2011.

El govern d’Ada Colau s’havia 
compromès l’any 2015 a dissoldre’ls, 
però fruit de les pressions dels sindi-
cats corporatius i de la cúpula del cos 
va fer marxa enrere. Durant quatre 
anys van intentar infructuosament 
reciclar els agents que integraven 
les unitats antiavalots, uns 600 en-
tre els equips diürns, nocturns i de 
cap de setmana.

Aval als antiavalots

L’arribada del socialista Albert 
Batlle a la cúpula política de la 
Guàrdia Urbana va significar a la 
pràctica un salconduit per als an-

tiavalots, i ho van plasmar a finals 
de juliol de 2019 amb un vídeo en-
registrat al carrer de Pelai, on els 
agents actuants -que circulaven en 
una caravana de quinze vehicles- 
cridaven el seu particular “Van a 
flipar” en referència als venedors 
ambulants de les Rambles. Les 
imatges van suscitar una allau de 

lLa policia local deixa enrere l’etapa 
d’incertesa per l’arribada d’Ada Colau 
al consistori amb l’increment de les 
unitats d’antiavalots i la reclamació 
d’incorporar les pistoles Taser

crítiques al govern municipal. El 
tiroteig al sensesostre i les inter-
vencions contundents en matèria 
d’ordre públic sempre s’han llegit 
internament com actuacions cor-
rectes, malgrat la indignació d’una 
part de la ciutadania. Manca d’au-
tocrítica i excés de corporativisme. 
Ara, un cop superades les incerte-
ses per l’arribada dels comuns al 
consistori, la inèrcia endèmica a fer 
política des de dins del cos policial 
torna a reflotar.

El cas d’Ester Quintana

Quan la víctima del passeig de Sant 
Joan encara es trobava en coma in-
duït alguns representants sindicals 
de la Guàrdia Urbana aprofitaven 
per reclamar (en sintonia amb la 
prefectura del cos) la incorporació 
de les pistoles Taser, donaven per 
bona la controvertida actuació i po-
saven el focus en la seguretat dels 
agents actuants. Una reclamació 
similar havien fet deu anys enrere 
en relació a les escopetes de bales de 
goma, però en aquella ocasió no se’n 
van sortir perquè les va prohibir el 
Parlament de Catalunya arran del 
cas d’Ester Quintana.

La dotació d’armament dels fun-
cionaris del cos sempre ha estat po-
lèmica malgrat que històricament 
ja havien patrullat sense armes de 
foc en els anys posteriors a la Set-
mana Tràgica i durant una curta 
etapa poc després de constituir-se 
els ajuntaments democràtics de la 
transició. Malgrat que en aquells 
primers anys del postfranquisme 
des de CCOO es defensava un model 
de patrulles sense pistola equipara-
bles als agents cívics, la designació 
de Julián Delgado com a superin-
tendent -amic personal d’Alberto 
Royuela, subhaster i antic membre 
de la Guardia de Franco- va esvair 
tota possibilitat de transformació.

Felicidades, alcaldeANdRés NAyA
codirector de ‘carrer’

En plena pandemia la pren-
sa nos recuerda que Pas-
qual Maragall cumple 80 
años. Retirado de la polí-

tica, lleva mucho tiempo luchando 
contra la terrible enfermedad del 
alzheimer. Durante unos años he 
compartido con él muchos momen-
tos, algunas reuniones, anécdotas, 
y cómo no, muchos enfrentamien-
tos. Nos unía y nos separaba la Bar-
celona de los barrios.

Cuando llegué a la Prosperitat 
él llevaba algún tiempo incorpora-
do en el Ayuntamiento de Porcioles 
como economista. Se le conocía como 
“el americano” (había estudiado en 
New York). Llevaba largas melenas 
y en ocasiones colaboraba con el ac-
tivismo vecinal. En una ocasión nos filtró el expediente 
del solar que había ocupado la fábrica la Harry Walker y 
con esa información pudimos parar la especulación. En 
otra ocasión nos impartió clandestinamente -en un ga-
raje del recordado Ignasi Català-, un seminario titulado 
Plan Comarcal y el capitalismo. Tampoco puedo olvidar 
que nos dejaba su piso en el barrio de Tres Torres para 
que un grupete de la llamada extrema izquierda nos re-
uniéramos de manera secreta en su vivienda. Con su 

mujer, y creo recordar dos hijas, se 
iba a dormir a otro domicilio.

Cuando llegó el Ayuntamiento 
democrático, las diferencias apa-
recieron inmediatamente. El día 
de la toma de posesión como alcal-
de, en un ambiente de gran fiesta, 
nos abrazó a Carlos Prieto y a mí 
y nos dijo: “Nos tenemos que ver 
pronto”. Tardaron meses y nos en-
contramos frente a frente en una 
Audiencia Pública reivindicando 
el derecho “a la palabra” en los 
plenos del Ayuntamiento.

Aun así, nos buscaba. Quería sa-
ber nuestras opiniones. Hubo unos 
meses en que nos reuníamos un 
sábado al mes, toda una mañana, 
una decena de personas: políticos y 

activistas vecinales, la mayoría de la Favb. La verdad 
es que se discutía poco. Maragall hablaba mucho. Re-
cuerdo que una vez empezamos discutiendo sobre el uso 
del coche en la ciudad y terminamos preguntándonos 
quién escuchaba, todavía, las canciones de Paco Ibáñez. 
La sangre no llegaba nunca al río y la cordialidad no 
desaparecía. Uno de los enfrentamientos más duros fue 
con motivo del desalojo del Hospital Mental de la Santa 
Creu para instalar allí la sede del distrito de Nou Ba-

rris. A causa del traslado murieron demasiados enfer-
mos. Se me agolpan los recuerdos. En los primeros años 
de Carrer elaboramos el número especial La Barcelona 
de Maragall, sobre la ciudad olímpica. Fuimos muy crí-
ticos. No dejamos títere con cabeza. Maragall, al contra-
rio que otros alcaldes (socialistas o convergentes), nunca 
nos amenazó con cortar la subvención a la publicación.

Se inventó la medalla de la Barcelona olímpica y me 
llamó para decirme que habían aprobado dármela. Le 
pregunté el motivo y dijo que, entre el centenar de reco-
nocimientos, tenía que estar la lucha de los barrios. Ha-
bía costado mucho tiempo y esfuerzo cubrir parte de la 
Ronda de Dalt. Dudaba aceptar la “condecoración”. ¡Qué 
malos días pasé! Terminé acudiendo a recogerla, empu-
jado por mi hija Clara y los compañeros de la Favb.

Ya enfermo, amigos y periodistas lo acompañaban en 
sus paseos por los barrios de Barcelona. Un dia en la 
Via Júlia le comentaron: “Cerca de aquí vive el tirantes”. 
Dijo de ir a visitarme. Se presentaron en casa y yo esta-
ba ausente. Lo sentí.

Así era Pasqual Maragall. Formó parte de una ge-
neración de políticos en la que muchos de ellos habían 
luchado por las libertades. Hacían política. Una especie 
que el tiempo se ha encargado en extinguir. Se les echa 
de menos. La última vez que lo saludé fue en la inau-
guración de la plaza Huertas Clavería. Le estreché la 
mano y le dije lo de siempre: “Hola, alcalde!”. No me 
conoció. Felicidades, alcalde.
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La digitalització que ha precipitat la 
crisi sanitària ens ha permès treballar, 
estudiar o fer tràmits a través d’una 
pantalla, a la vegada que ha eixamplat 
moltes de les bretxes socials que ja 
existien i ens ha col·locat davant 
de noves preguntes i reptes ètics  

Digitalització a cop de Covid

EnRIC PuIg PunyEt
filòsof i escriptor

arribada inesperada d’un cos 
desconegut entre nosaltres, un 
virus que accelera el desordre 

més ràpidament del que podem o sabem 
reordenar, que emmalalteix i aniquila 
els nostres a gran velocitat, ha canviat i 
canviarà la relació entre els cossos pro-
pis i la resta dels que ens envolten. Si 
haguéssim plantejat aquesta crisi com 
el que realment és, com un símptoma 
de les concentracions -les concentraci-
ons de persones, d’objectes, de trajec-
tes: les concentracions, en definitiva, 
de capital-, aleshores aquest terrible 
esdeveniment hauria pogut ser també 
una oportunitat. Hauria pogut conver-
tir-se en una obertura eficient vers la 
transformació d’alguns dels problemes 
institucionals i relacionals que fa anys 
que arrosseguem.

Des del principi de la pandèmia, però, 
la gran majoria de veus audibles han in-
sistit a presentar-la, no com la crisi de 
concentracions que realment és, sinó 
com una crisi del contacte. Aquesta idea, 
repetida i estesa, ha aconseguit instau-
rar a l’imaginari col·lectiu quelcom po-
tencialment perillós: la percepció del cos 
d’altri com a agent universalment pato-

gen, de qui cal evitar qualsevol contacte 
directe que no vingui acompanyat d’in-
termediaris tècnics generadors, entre 
d’altres efectes, de desigualtats.

Aquests intermediaris, hem arribat 
avui a reconèixer-los com a aliats en 
una lluita comuna: mascaretes, gels hi-
droalcohòlics, aparells biomètrics i, molt 
especialment, tota mena de dispositius 
digitals que van aparèixer un dia entre 
nosaltres com a cossos amb una impor-
tància inèdita. A poc a poc, l’eventualitat 
d’aquests dispositius s’ha anat desdibui-
xant i s’han instaurat entre nosaltres 
com a companys habituals en una con-
vinguda “nova normalitat”.

La mediació digital entre cossos, amb 
les oportunitats i els problemes que 
comporta, és evidentment un tema que 
porta temps entre nosaltres. La novetat 
que ha comportat el virus sobre aquesta 
qüestió és el seu abast. Abans de la pan-
dèmia, les teories transhumanistes que 
especulaven sobre la relació entre cossos 
humans i dispositius digitals acostuma-
ven a diferenciar entre dos abordatges 
diferents: per una banda, els avenços 
tecnològics podien ser percebuts com a 
dispositius de millora o augment de les 
capacitats humanes considerades co-
munes o estàndards; per l’altra, com a 
substituts proteics d’una pèrdua o ma-
laltia funcional, tant física com psíqui-
ca. Ara, l’arribada del virus entre nos-

altres, i la caracterització d’aquest com 
a símptoma dels problemes de contacte, 
ha ocasionat, entre moltes altres reper-
cussions, que aquests dos problemes es 
fusionin d’una forma inèdita.

Per al cos travessat per l’amenaça de 
la Covid-19, un telèfon intel·ligent, una 
xarxa social o una aplicació de video-
conferència ja no poden entendre’s com 
a dispositius que milloren o augmenten 
les capacitats de l’ésser humà que els 
utilitza, ja no poden llegir-se com a su-
plements. Al contrari, en mig d’una crisi 
global del contacte físic, les tecnologies 
actuen com a substituts indispensables 
per als cossos que han perdut gran part 
de les seves capacitats relacionals i so-

cials pròpies, i que passen aleshores a 
requerir necessàriament l’assistència de 
pròtesis, de nous òrgans sense els quals 
restarien inoperatius.

Què en farem, del nostre cos?

Davant aquesta nova realitat, una sèrie 
de preguntes es tornen més urgents que 
mai. Què ens ofereix, el contacte físic en-
tre cossos? De què ens serveix el cos en 
un escenari pandèmic, una situació que 
ens porta a resguardar el propi de tots 
els altres per mandat, però també per 
prudència? És el nostre cos una simple 
eina més, la més habitual, amb la que 
ens hem acostumat a relacionar-nos, a 
experimentar-nos, a viure’ns fins ara, 

però que hauríem d’aspirar a substituir 
algun dia? O es tracta, al contrari, de 
quelcom fonamental per a nosaltres, de 
quelcom essencial al que mai podríem o 
hauríem de renunciar?

Aquestes preguntes són diverses va-
riants d’una única qüestió fonamental, 
urgent, i que, en mig del primer confi-
nament, vaig intentar respondre en un 
article que es va anar intrincant i allar-
gant fins a adquirir forma del llibre ti-
tulat Los cuerpos rotos. L’assaig orbita 
sobre una de les màximes preocupaci-
ons de tots els que ens hem trobat aï-
llats a causa d’un virus inesperat. Què 
en farem, del nostre cos?

Fins ara, aquesta pregunta podia 
considerar-se una especulació de filò-
sofs i tecnòlegs, accelerada des que van 
multiplicar-se les formes continuades de 
convivència entre els éssers humans i la 
cibernètica. Però ara, de sobte, s’ha tor-
nat inajornable i ha adquirit una insòli-
ta dimensió política. Què passa, amb el 
cos? Què passa si substituir-lo és potser 
l’opció més sensata? Què passa quan està 
tan a prop la possibilitat, la temptació i 
les raons per poder fer-ho?

La pregunta és ara ineludible. És ur-
gent que cadascun dels cossos que habi-
tem el món n’adoptem una posició clara. 
Estem veient ja avui, amb les múltiples 

respostes programàtiques aparegudes 
davant la pandèmia, com es tendeix a 
segmentar el cos desconegut del cos con-
venientment mesurat, controlat, creuat 
per intermediaris tècnics i anàlisis de 
dades. El cos incontrolat, potencialment 
perillós, tendirà a segmentar-se del cos 
bioparametritzat, del que sigui capaç 
d’autocertificar-se i relacionar-se mitjan-
çant els últims avenços tècnics.

Aquesta segmentació repercutirà en 
primer lloc, com sempre, a les capes 
més vulnerables de la societat, les que 
es trobin més al marge i no puguin acce-
dir als costos exigits per la mediació i la 
bioparametrització. Però a la llarga aca-
barà repercutint a qualsevol cos humà, 
quan hagi perdut la capacitat d’interac-
tuar amb els altres amb indeterminació 
i espontaneïtat.

Per contradictori que pugui semblar, 
en un moment en què se’ns presenta 
una crisi del cos, de la seva capacitat 
per entrar en contacte amb els altres, 
cal reivindicar la seva capacitat de gene-
rar relacions no mediates. Els contactes 
íntims, a petita escala, que no requerei-
xen elements externs per tenir lloc, són 
precisament els que, amb tota la possi-
bilitat d’error i desviació que es desplega 
al seu voltant, donen sentit al cos. Són 
aquests els únics capaços de generar les 
ruptures que apunten, amb sort, a una 
possible renovació.

L’

Un cos entre nosaltres

lEn mig d’una crisi global de 
contacte físic, les tecnologies 
ja no són suplements 
sinó substituts o pròtesis 
indipensables per als cossos

lEls contactes íntims, que 
no requereixen d’elements 
externs, són els que donen 
sentit al cos i els únics 
capaços de generar ruptures 

mARC jAvIERRE
Llegint a la plaça Reial, tot just acabat el confinament domiciliari
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Les moltes cares de la bretxa digital
AlbERt RECIO
vicepresident de la favb

a digitalització ha esdevingut 
una de les divises de la nova 
economia post-Covid. Durant el 

confinament i al llarg de totes les fases 
de la pandèmia hem utilitzat abasta-
ment les eines digitals per teletreba-
llar, comunicar-nos o simplement com a 
mitjà d’entreteniment. Tot allò “digital” 
sona amable. Sempre que s’introdueix 
una nova tecnologia predominen les 
veus favorables i es passen per sobre 
els efectes negatius. El món digital no 
és nou. Ja portem molts anys utilitzant 
aquestes tecnologies i sentint que el 
món canviarà a millor gràcies a la re-
volució digital. I ara sembla que és el 
moment per al gran salt.

Per això és més necessari que mai 
avaluar-ne els pros i els contres. Perquè 
també fa molt de temps que es parla de 
la bretxa digital i les desigualtats que ge-
nera la tecnologia digital. L’experiència 
d’aquests mesos és molt útil per conèi-
xer les diferents vessants del problema 
i analitzar algun dels efectes perversos 
d’aquest nou paradigma tecnològic.

Falta de mitjans

La primera barrera és la més senzilla de 
constatar. Una part de la bretxa té una 
relació directa amb la desigualtat econò-
mica tradicional en la seva versió més 
elemental. Per digitalitzar-se calen estris 
adequats i bones connexions d’internet. I 
en aquest camp les desigualtats de ren-
da són crucials. Malgrat que els equips 
informàtics i algunes connexions s’han 
abaratit per a l’estrat més pobre de la 
població, l’accés segueix sent-ne un luxe. 
És el que s’ha fet evident en moltes esco-
les de barris obrers on una part de nens i 
nenes no tenien equips, o no tenien con-

nexió, o aquesta era deficient. I ha estat 
difícil que poguessin seguir mínimament 
el curs escolar. Resoldre aquesta desi-
gualtat és relativament fàcil. Es pot fer 
per la via indirecta d’augmentar les ren-
des de la capa més pobre de la població, 
o directament proveint públicament d’or-
dinadors i connexions aquells col·lectius, 
com la infància, amb necessitats més 
urgents. En teoria ho havien de fer, però 
no sembla que de veritat el tema hagi es-
tat prioritari: la majoria d’equips encara 
no havien arribat a les escoles a primers 
de desembre. Allò que el passat mes de 
març podia considerar-se una imprevisió 
ara ja és una irresponsabilitat.

D’una altra banda, exigir que tots els 
tràmits per gestionar rendes mínimes 
s’hagin de fer per la via digital, quan 
és precisament el grup de població amb 
menys mitjans, és simplement criminal.

Tenir els mitjans, però, no en garan-
teix un bon ús. Tota tecnologia és sem-
pre una combinació d’estris i de conei-
xements per fer-los funcionar. Molta de 

la literatura sobre la bretxa digital se 
centra en la qüestió de les desigualtats 
en els coneixements per treballar en 
aquestes tecnologies. Hi ha una part de 
veritat en el tema. Per realitzar bé qual-
sevol activitat cal un procés d’aprenen-
tatge i, si aquest no es produeix, una 
part de la població queda fora.

Accés als coneixements

Però quedar-se aquí és poca cosa. Cal 
veure quins mitjans es posen perquè 
es doni aquest aprenentatge universal, 
i cal veure també quines són les neces-
sitats per a segments de la població de 
diferents edats, nivells educatius, etc. 
Com passa amb la pobresa i les desi-
gualtats econòmiques: se’n parla molt 
però es fa molt poc. Excepte per a la 
població en edat escolar (on ja hem vist 
les carències que el confinament ha fet 
aflorar), tota la formació es deixa en 
mans de la iniciativa individual. De fet, 
la formació bàsica en informàtica es una 
de les activitats més demanades a les 
escoles d’adults, casals i entitats. Uns 
àmbits on sempre es troba a faltar un 

suport decidit de les Administracions 
per dotar de mitjans i professorat una 
demanda social clarament mal satisfeta.

Mal funcionament del codi

Això és només una part del problema. La 
comunicació digital es fonamentalment  
codificada. Cada gestió que hem de fer 
ens exigeix interaccionar amb programes 
i respondre un munt d’ítems. Sovint els 
programes tenen dissenys complicats o 
els ítems estan mal definits. Les pregun-
tes, mal formulades.

No és un problema cultural. L’últim 
any de la meva vida laboral un dels te-
mes que més preocupava la Junta de 
Personal de la  universitat (tots érem ca-
tedràtics o titulars, uns quants de ciènci-
es), era la proliferació de formularis digi-
tals als quals havíem de respondre per a 
qualsevol gestió, molts amb problemes de 
disseny. Res a veure amb els problemes 
molt més seriosos als quals s’han  d’en-
frontar les persones que han d’omplir 
aquests qüestionaris per accedir a temes 
tan essencials com un tràmit d’estran-
geria o una pensió bàsica. Amb progra-

mes sovint difícils d’entendre, amb ítems 
codificats que no reconeixen les situaci-
ons particulars (agreujats en el cas dels 
immigrants per qüestions de llengua), 
sovint amb temps limitat per acabar el 
tràmit (ho explica molt bé Ken Loach al 
seu film I, Daniel Blake). I sense un su-

port professional que ajudi a fer aquesta 
tasca. Aquest és un clar mecanisme d’ex-
clusió que permet a les Administracions 
deixar molta gent fora de l’accés a pres-
tacions i drets bàsics. A sobre, sovint es 
produeixen col·lapses als servidors que 
agreugen la situació.

Barreres infranquejables

L’última i no menor qüestió és el model 
organitzatiu i de serveis amb el qual fun-
ciona tot el procés. Molta de la comuni-
cació digital amb empreses i administra-
cions va en un sol sentit. No existeixen 
bons mecanismes de seguiment per part 
d’usuaris i ciutadans, no hi ha mecanis-
mes clars de retorn, i allò més usual és el 
silenci com a resposta. Fa temps que ho 
experimentem en el tracte amb compa-
nyies privades de serveis i ara ho tornem 
a trobar al sistema públic. Amb l’agreu-
jant que en aquest cas qui més afecta és 
la població que per raons diverses és la 
més vulnerable. Digitalitzar per reduir 
personal i posar barreres a la gent és una 
nova via de generació de desigualtats.

Les tecnologies digitals potser sí que 
poden millorar les nostres vides, però per 
fer-ho han de desenvolupar-se amb mit-
jans i models organitzatius que garantei-
xin serveis i atencions. Ignorar aquests 
problemes (i molts d’altres com l’impacte 
ambiental, de relacions laborals, de con-
trol social), és la pitjor forma d’impulsar 
un canvi tecnològic. Més que una  oportu-
nitat, sembla una amenaça.

L

lExcepte per a la població 
en edat escolar, la formació 
bàsica en tecnologia es deixa 
a la iniciativa individual, 
quan és una demanda social

lEl canvi tecnològic no serà 
vist com una oportunitat 
si ignorem qüestions 
com l’impacte ambiental 
o les  relacions laborals

AnDREu blAnChAR
Classes d’informàtica a l’escola d’adults de la Verneda-Sant Martí, el 2004

DAnI CODInA
Les grans tecnològiques sovint comporten abusos laborals i fiscals

lLa comunicació digital és 
fonamentalment codificada; 
quan falla el procediment pot 
deixar moltes persones fora 
de prestacions i serveis
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universal no vol dir que aquesta sigui 
universal. Es va burocratitzant tot cada 
dia més; així només pots demanar la ren-
da mínima si ets competent, i així amb 
tot”, reflexiona.

I aquesta digitalització universal té 
una altra cara: les dificultats de compa-
tibilitzar el teletreball amb la prestació 
d’aquests serveis públics essencials. Qui 
té la barrera idiomàtica no truca al CAP, 
s’hi presenta. I si s’hi presenta és perquè 
necessita que l’atenguin, però si el pro-
fessional que l’hauria de rebre està tele-
treballant, no el pot rebre, òbviament. I, 
en l’altre extrem, tant treballadors pre-
sencials com pacients han trobat a fal-
tar una bona campanya de comunicació 
per part de Salut. Des dels CAP s’han 
trobat amb pacients als quals han tru-
cat per veure com estaven, perquè eren 
crònics i feia temps que no sabien d’ells, 
i la seva resposta ha estat: ‘Ah, però ja 
esteu oberts?’

Nens forçats a fer coses d’adults

Tot plegat fa que Raya s’hagi trobat 
nens de 12 o 13 anys gestionant proble-
mes d’adults. “Els infants no han de te-
nir aquesta responsabilitat i molts cops 
la tenen perquè són els únics que saben 
connectar-se a internet a casa seva”, 
exposa la sanitària, preocupada també 
pels adolescents i joves que no tenen or-
dinador o wifi a casa i acudeixen al CAP 
perquè se senten deprimits. Nois i noies 
a qui agradaria anar a la universitat, 
però no ho faran perquè no tenen mit-
jans per fer els estudis de batxillerat en 
línia. “I em diuen, ‘Antonia, estic trist’, 
i no serveix de res que a aquests nois 
els donem un antidepressiu, el que cal 
és que tinguin les mateixes oportunitats 
que la resta”, recorda.

Una altra persona que ha estat al peu 
del canó diàriament amb els infants i jo-
ves durant tota la pandèmia és la Vane 
Sanz, de l’associació Ubuntu, a Ciutat 
Meridiana. L’educadora no entén “que 
els serveis públics no estiguin al servei 

del públic”. “Les administracions seguei-
xen tancades. Si necessites fer qualsevol 
cosa amb el SEPE, trobes dificultats; 
amb Estrangeria, ni t’ho explico; amb 
la Seguretat Social, el mateix”, destaca 
Sanz, qui afegeix que també s’han trobat 
amb molts problemes a l’hora de gestio-
nar padrons “si no tens el DNI registrat 
al mòbil amb la clau pin”. “Moltes famí-
lies han de renovar el padró i no poden, 
i mira que portem hores davant l’ordina-
dor per ajudar-les a fer-ho. A molts els 
acaben dient que vagin a la plaça de Sant 
Miquel, i allà és una altra història, per-
què arriben i, si no han demanat hora, 
han d’esperar-se al final, perquè al final 
els acabin dient que ho han de fer digital-
ment”, relata.

Sanz ressalta també la falta d’huma-
nitat del sistema. “Un altre dels temes és 
que, un cop aconsegueixes contactar per 
exemple amb la Seguretat Social, a l’al-
tre costat no hi ha ningú. És una pantalla 
en negre. Tu has de posar la teva cara, 
però amb qui parles és una pantalla en 
negre. Tot resulta molt fred i molt vio-
lent. No som dades ni números de DNI, 
som persones”, conclou.

Llei de cures inverses
hElEnA lóPEz

ixecar el telèfon un cop, un altre i 
encara un altre; les tres vegades 
amb el mateix èxit. Les centrale-

tes estan col·lapsades. Per tota resposta, 
una gravació on la conviden a demanar 
hora per internet. Visiti la web, li diuen. 
Penja i torna a intentar-ho un cop més 
fins que, finalment, arriba a parlar amb 
algú. Una veu no enregistrada a l’altra 
banda que li diu que pren nota dels seus 
mals, però no li programa la visita que 
buscava. Que necessitava. Li diu que ja 
li trucarà la seva metgessa i decidirà si 
li dona o no. Potser només l’atendrà per 
telèfon, una altra vegada.

Només a la ciutat de Barcelona hi ha 
90.192 persones de més de 65 anys que 
viuen soles; 68.701 d’elles dones. Perso-
nes com la protagonista del primer pa-
ràgraf d’aquest text, personatge fictici 
que podria ser pràcticament qualsevol 
d’aquestes més de 90.000. Un sector de la 
població al que la pandèmia ha aïllat en-
cara un mica més amb una digitalització 

en l’accés a tots els serveis públics que per 
a molts s’ha convertit en un mur pràctica-
ment infranquejable. En un malson.

La metgessa de família Alba Martí-
nez parla des de l’altre costat, des d’on 
veu com aquesta crisi està evidenciant la 
llei de cures inverses, la inequitat en els 
recursos sanitaris que exclou a qui més 
els necessita. “Hi ha gent que necessita 
una visita i té múltiples vies per acon-
seguir-la de forma telemàtica, però a la 
gent gran que viu sola, per exemple, tot 
això li queda molt lluny. Està molt més 
limitada. Si truquen les línies estan col-
lapsades i no poden accedir a l’e-consulta 
ni a programar una visita per internet”, 
assenyala la doctora, preocupada per 

l’escletxa digital. “Si tens un nivell alt 
d’estudis i una bona feina, tens molta 
facilitat d’accedir al metge, en canvi els 
més exclosos, que pel fet de ser-ho tenen 
moltes més opcions de tenir una pitjor sa-
lut, tenen moltes més dificultats”, afegeix 
la professional del CAP Carles I, al Fort 
Pienc, tancat des de març. “A nosaltres, 
tots els pacients per als quals la seva via 
d’accés era allà mateix, a la porta, s’han 
quedat perduts”, afegeix. Els professio-
nals del centre, que ara treballen al del 
Passeig de Sant Joan (en unes condici-
ons totalment precàries) ho han intentat 
compensar trucant de forma proactiva 
als crònics, explica. En aquestes trucades 
han trobat molta gent que els ha expres-
sat que s’ha sentit molt sola.

Avis desemparats

A la primària fa mesos que fan visites 
presencials, tot i que molta gent ho desco-
neix. Molta gent gran que no té internet 
i l’única informació que rep és allò que 
veu per la tele de vegades peca de pru-
dència. “Ara amb la campanya de la grip, 
hem intentat detectar molts d’aquests 
casos. Molts pacients et diuen que s’han 

sentit desemparats. Nosaltres ara estem 
intentant fer totes les visites presencials 
que podem perquè hi ha molts casos en 
els quals no serveix una visita per telè-
fon. Quan parles amb una persona que 
tens davant veus la cara que fa mentre et 
parla, la cara que fa l’acompanyant… La 
visita telefònica serveix per a casos molt 
puntuals”, conclou.

Des del combatiu CAP Raval Nord, 
Antonia Raya afegeix una altra barrera: 
la idiomàtica. Encara que tinguis com-
petències digitals, la web de La meva 
salut només està en català, castellà i 
aranès. Amb la població amb la qual 
ells treballen aquestes dificultats afegi-
des amb la digitalització es van veure 
de seguida i “de forma flagrant”, expli-
ca. Gent molt envellida que no és nativa 
digital i molta població immigrant que 
encara que sigui competent digitalment 
té la barrera de l’idioma que dificulta 
(encara més) entendre pantalla rere 
pantalla què s’havia de fer.

Raya, professional fermament com-
promesa, no es mostra optimista. “Al 
sistema ja li interessa posar aquests en-
trebancs. Que tinguis una llei de sanitat 

A

mAnEl SAlA ‘ullS’-9 bARRIS ImAtgE
Concentració en defensa de la sanitat pública i l’atenció primària el 9 de juny del 2020 al CAP Rio de Janeiro

l“Si tens un nivell alt 
d’estudis i una bona feina, 
tens molta facilitat d’accedir 
al metge; ara queda exclòs 
qui més ho necessita”

l“Els pacients per als quals 
la seva única via d’accés 
era allà mateix, a la porta 
del CAP, s’han quedat 
completament perduts” 

IgnASI R. REnOm
Cues a l’Oficina de Treball del carrer Sepúlveda

l“Si has de fer qualsevol 
tràmit al servei d’ocupació, 
trobes dificultats; a la 
Seguretat Social, el mateix; 
a Estrangeria, ni t’ho explico”
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Contra el mite educatiu de les pantalles
jAumE CARbOnEll SEbARROjA
pedagog

ay que ser realmente soñador, 
cándido, insensato, irresponsa-
ble o corrupto para sostener que 

la orgía de pantallas a la que están ex-
puestas las nuevas generaciones durante 
su tiempo de ocio no tendrá consecuen-
cias importantes” (La fábrica de cretinos 
digitales, Michel Desmurget).

Durant el primer confinament molts 
alumnes no disposaven d’ordinadors ni 
de connectivitat a les llars, sobretot en 
les famílies més vulnerables i amb risc 
d’exclusió social. Una nova forma de de-
sigualtat que repercuteix en el fracàs i 
l’abandonament escolar prematur. A dia 
d’avui -finals de novembre- només han 
arribat un 10% dels 300.000 ordinadors 
que el Departament d’Educació va pro-
metre per a l’inici de curs. Esperem que 
la resta arribi per Reis. És evident que 
aquesta situació no fa més que augmen-
tar l’anomenada “bretxa digital”.

Sense menystenir la gravetat d’aques-
ta realitat, volem aturar-nos per veure 
què passa quan els alumnes poden dis-
posar de tots els artefactes tecnològics 
i consumir-ne els continguts sense cap 
mena de restricció. En un ampli dossier 
sobre els joves com a grans oblidats de 
la pandèmia (Ara, 22/11/2020), aquests 
lamentaven l’absència de presenciali-
tat, la saturació de pantalles i el cansa-
ment que això els provocava. “No és fà-
cil aprendre amb el profe lluny”; “Estic 
estressat”; “Això no és el mateix, no té 
res a veure; “Ens estem perdent la vida 
a la Facultat”; “No ens podem relacionar 
amb les companyes i ens sentim comple-
tament aïllades”…

Víctimes de la fúria digital

L’esmentat llibre del neurocientífic fran-
cès M. Desmurget alerta, basant-se en 
un ampli ventall d’evidències científi-

ques, del perill de les pantalles, sobretot 
quan el seu ús és desmesurat, perquè el 
nostre cervell no està adaptat a la crei-
xent fúria digital. La intel·ligència n’és la 
primera víctima. També repercuteix en 
la pobresa del llenguatge, en la pèrdua 
de memòria i de concentració, en el con-
trol de les emocions i en diferents tras-
torns de la salut com l’alteració del son 
i el sedentarisme. I arriba encara a una 
altra conclusió igualment contundent: a 
més pantalles, menys vida.

En efecte, cal preguntar-se què es perd 
la generació dels digitals i fins a quin 
punt són feliços. Les tesis de Desmurget 
són compartides per altres científics, i 
cada vegada són més els educadors par-
tidaris de suprimir les pantalles abans 
dels sis anys -a l’escola i a la família- i 
de regular-ne l’ús els anys posteriors, 
als dormitoris, abans d’anar a dormir o 
d’anar a l’escola.

Que aquestes alertes no són gens exa-
gerades i estan plenament justificades 
ens ho confirmen les elits financeres i 
tecnològiques dels Estats Units. En di-
versos articles i reportatges s’ha mostrat 
com els dirigents de Silicon Valley -la joia 
de la corona del gran imperi tecnològic- 
comencen a fugir del món digital -perquè 
entenen que una cosa és el negoci i l’altra 
la vida- i envien els seus fills a escoles al-
ternatives, com les de la Pedagogia Wal-
dorf, on no hi ha tecnologia a l’educació 

infantil i tampoc no està gaire present al 
llarg de l’escolarització, perquè es priorit-
za la interacció humana, els llibres ana-
lògics i la màxima presencialitat.

Per a aquestes elits privilegiades el 
futur és, en certa manera, un retorn al 
passat, mentre pensen que la digitalitza-
ció actual va dirigida a la massa social 
més baixa, als nous esclaus digitals.

És el món futurista del 2038 ficcio-
nat a la sèrie Black Mirror, evocat en la 
distòpia d’Aldous Huxley del Món Feliç 
i anticipat al Gran Germà d’Orwell que 
ho controla tot, avui a través de sistemes 
de control de dades i algoritmes cada cop 
més indirectes i sofisticats, on Google o 
Facebook acaben sabent més dades de les 
persones que la mateixa policia.

Colonització de l’ensenyament

Com dèiem abans, el negoci de les pla-
taformes digitals -l’expressió actual del 
capitalisme de la màxima concentració 
empresarial- és extraordinari, perquè 
ha establert una sòlida aliança amb el 

poder polític que fa que les adminis-
tracions educatives es converteixin en 
el seu principal client i que s’acabi co-
lonitzant l’ensenyament mitjançant un 
pensament únic. Les estratègies de per-
suasió ideològica i de màrqueting fan la 
resta per tractar de convèncer la comu-
nitat educativa i el conjunt de la societat 
de les suposades virtuts tecnològiques. 
Altra cosa ben diferent, per descomp-
tat, són els avantatges de les tecnologi-
es com a complement de la intervenció 
educativa -mai de substitució- i en al-
tres  àmbits econòmics i socials. Però 
aquí estem parlant només d’educació. 
Les tecnologies no deixen de ser recur-
sos i estratègies: en cap cas no poden ser 
considerades un model d’escola i menys 
d’educació, perquè aquesta és molt més 
que instrucció i ensenyament.

L’escola -des de la llar d’infants fins 
a la universitat- és un espai de trobada 
grupal on se socialitza l’experiència hu-
mana, on es creen vincles socials i emo-
cionals, a través de la paraula i del cos, 

de la conversa i de tota mena de mani-
festacions gestuals i sensorials.

És la força i la màgia del cara a cara, 
la mirada, la proximitat, l’afecte i l’empa-
tia, que mai cap tecnologia -i no parlem 
ja dels robots- podrà substituir. És també 
un espai on s’aprèn col·lectivament a ex-
perimentar al laboratori, a cuidar l’hort, 

a sortir a passejar pel camp o la ciutat 
per conèixer l’entorn, a conversar de ma-
nera espontània amb preguntes i respos-
tes que se superposen.

¿On queden amb la modalitat on-
line les abraçades tan necessàries a la 
primera infància -i no només-, els mo-
viments constants a l’aula per part de 
mestres i alumnes, el treball en grup, el 
joc, les trobades als passadissos, els de-
bats estudiantils que segueixen al pati 
o al bar de la Facultat? On queda tota 
aquesta riquesa?

Després del confinament s’han fet es-
tudis -cal veure qui els encarrega i qui els 
finança- on es posen de relleu les excel-
lències d’aquestes pràctiques virtuals i es 
recomana que  continuïn als graus supe-
riors després de la pandèmia. És evident 
que això suposaria disposar de materials 
fets a mida -un negoci molt superior al 
dels llibres de text-, suprimir professo-
rat, estalviar instal·lacions i, per què no 
dir-ho, una intencionalitat política molt 
evident de neutralitzar la protesta als 
campus universitaris.

Aquest model antieducatiu s’està 
estenent arreu del món. Ara bé, també 
comencen a fer-se sentir algunes veus 
crítiques i alguns moviments de resis-
tència. Aquests, però, hauran d’articu-
lar-se i enfortir-se molt per fer front a 
una de les ofensives més poderoses del 
nou capitalisme cognitiu.

H

lLes elits de Silicon Valley 
porten els seus fills
a escoles on es prioritza la 
interacció humana, els llibres 
analògics i la presencialitat

lOn queden les abraçades, 
el moviment de mestres 
i alumnes, les trobades 
als passadissos, els debats 
estudiantils al pati i al bar? 

mAnEl SAlA ‘ullS’-9 bARRIS ImAtgE
Entrada ordenada a l’escola Víctor Català de Nou Barris en temps de pandèmia

ARxIu
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a la normativa vigent (les renovacions 
d’autoritzacions es poden presentar per 
Registres Públics, amb cita prèvia, o per 
correu administratiu).

En canvi, quan es tracta de fer una 
petició inicial, és a dir, de presentar una 
autorització de residència o residència i 
treball per primera vegada, l’única alter-
nativa actual per fer-ho és digitalment. I 
això constitueix una discriminació cap a 
una part important de la ciutadania, les 
persones en situació administrativa ir-
regular, perquè encara que disposessin 
d’eines digitals i coneixements sufici-
ents per al seu ús, no hi podrien accedir 
per elles mateixes. Les persones que no 
disposen d’una autorització de residèn-
cia no poden obtenir un certificat digital 
o accedir al sistema Clave, Idcat, etc... 
Cal tenir un número de NIE vigent. És 
a dir, cal tenir una autorització de resi-
dència vigent i això implica també que 
les persones que tinguin la seva targeta 
d’identificació d’estranger (TIE) caduca-
da tampoc no poden accedir-hi amb cer-
tificat digital, un greu problema que s’ha 
fet rellevant i angoixant en els darrers 
temps davant la impossibilitat d’obtenir 

una cita a la Policia per emetre la nova 
TIE, i dificulta encara més l’accés a un 
contracte de treball, a una prestació a 
la qual es té dret -com l’atur o l’Ingrés 
mínim vital- o simplement mantenir 
oberts els comptes bancaris.

En aquest entorn, persones que feia 
mesos que esperaven poder fer la petició 
d’autorització de residència a l’Oficina 
d’estrangers -abans de la pandèmia l’en-
darreriment en les cites era d’uns vuit me-
sos aproximadament-, no només en molts 
casos van veure com perdien les ofertes de 
feina, i amb elles les possibilitats de regu-
larització, sinó que van veure també com 
les seves cites per presentar-se presenci-
alment s’anul·laven i els donaven una cita 
per presentar els seus expedients digital-
ment, amb certificat digital o sistema Cla-
ve, eines de les quals no disposaven per la 
seva situació d’irregularitat.

Respondre a la nova realitat

Tenint en compte que majoritàriament 
són persones en risc d’exclusió social per 
la mateixa situació d’irregularitat ad-
ministrativa, que impedeix l’accés a un 
mercat de treball amb totes les garanti-
es, les entitats socials un cop més vam 
haver de fer un pas endavant, adaptar 
els nostres serveis a les noves tecnolo-
gies i suplir aquesta carència, presentar 
peticions de residència amb els nostres 
certificats digitals, volants d’empadrona-
ment, tramitar afiliacions a la Seguretat 
Social. En molts casos, suplíem les tas-
ques presencials de les administracions.

Però les entitats no ens podem multi-
plicar ni suplir tot allò que l’administra-
ció ha deixat de fer. Els recursos de les 
entitats socials, i els seus professionals 
-treballadors i voluntaris- són limitats. 
L’alternativa a aquesta opció és pagar 
serveis de professionals que puguin fer 
els tràmits digitals, un cost que no acos-
tuma a estar a l’abast de la gran majo-
ria de persones.

La digitalització de l’administració ha 
vingut per quedar-se, i no només de l’ad-
ministració, sinó també de la ciutadania 
en general: tant com a via de relació amb 
les administracions, com vies d’accés a la 
formació, accés a ofertes de feina, proces-
sos de selecció de personal, etc... I davant 
d’aquesta nova realitat cal que l’admi-
nistració aixequi la mirada i respongui, 
inclogui tota la ciutadania, s’asseguri 
que tothom pugui accedir-hi i eviti que 
s’instal·li en la societat definitivament 
una nova forma d’exclusió social.

La bretxa digital com a nova 
forma d’exclusió social

ElISAbEt uREñA
càritas barcelona

l passat 14 de març de 2020 serà 
una data d’aquelles que moltes 
famílies recordaran durant molt 

de temps, però no precisament amb enyo-
rança. El 14 de març l’Estat espanyol va 
establir l’estat d’alarma a conseqüència 
de la pandèmia sanitària provocada per 
la Covid-19. Si bé és cert que el decret 
d’estat d’alarma va venir acompanyat 
d’un seguit de mesures socials dirigides 
a pal·liar les conseqüències de la para-
da econòmica i social, aquestes mesures 
(ERTO, Ingrés Mínim Vital, ajudes al 
lloguer…) no van ser suficients per a les 
persones més vulnerables.

Amb les restriccions de la mobilitat el 
mercat laboral va caure estrepitosament. 
En el cas de les famílies ateses per Cà-
ritas Diocesana de Barcelona (CDB) van 
veure com els seus ingressos baixaven 
en un 42% quan provenien de l’economia 
formal i fins al 73% en aquelles llars on 
els ingressos provenien de l’economia 
informal. D’entre aquestes famílies cal 
destacar de forma especial les famílies 
migrades, que ocupen majoritàriament 
llocs de treball que amb les restriccions 
de mobilitat en molts casos es van veure 
suspeses, o finalitzades.

Les famílies, principalment les nou-
vingudes i aquelles que en general esta-
ven en situació administrativa irregular, 
van veure com els seus ingressos desapa-
reixien només començar l’estat d’alarma. 
Uns ingressos que ja eren molt precaris 
i no permetien cap estalvi. De la nit al 
dia, no podien cobrir les necessitats més 
bàsiques, com l’alimentació o l’habitatge, 
un habitatge que en la gran majoria dels 
casos era compartit per diverses famílies, 
i que feia encara més feixuc el confina-
ment, alhora que dificultava la distància 
social que requeria la pandèmia.

Però un altre element va adquirir en 
aquell moment la categoria de submi-

nistrament bàsic, junt amb alimentació 
i habitatge, i és la possibilitat de con-
nexió a internet. Amb l’inici de l’estat 
d’alarma les administracions van tan-
car l’atenció presencial i van digitalit-
zar tots els seus serveis, sense un perí-
ode d’adaptació ni assegurar-se d’estar 
arribant a tots els administrats.

Segons l’informe Impacte de la Crisi 
de la Covid-19 de Càritas Diocesana de 
Barcelona, segona onada, un 43,1% de 
les llars ateses per Càritas es troben en 

una situació d’apagada tecnològica que 
actua com a nou motor d’exclusió soci-
al, per no comptar amb connexió de cap 
tipus (10’5%), bé per no disposar d’un 
dispositiu (21’9%), bé per no tenir com-
petències en l’ús de la xarxa (34’1%). I a 
aquestes dades li hem de sumar la man-
ca d’eines digitals per relacionar-se amb 
l’administració pública.

Fins al moment, la normativa que re-
gula les relacions entre l’administració 

i l’administrat, la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, del Procediment Administratiu 
comú de les administracions públiques, 
només obligava les empreses i professi-
onals a relacionar-se amb l’administra-
ció mitjançant eines digitals -certificats 
digitals, sistema Clave, Idcat mòbil, etc. 
Però no així la resta de la ciutadania, 
que podia continuar escollint entre rela-
cionar-s’hi digitalment o presencialment. 
Ni l’administració ni la gran majoria dels 
ciutadans estaven preparats per al que 
succeiria amb l’arribada de la Covid.

Un problema angoixant

En el cas de les persones migrades les 
conseqüències de relacionar-se amb l’ad-
ministració són encara més greus, prin-
cipalment per a les persones en situació 
administrativa irregular. Les Oficines 
d’estrangers van tancar l’atenció pre-
sencial i es va establir com exclusiva la 
relació digital amb aquestes oficines. En 
el cas de les persones que ja disposaven 
d’una autorització de residència malgrat 
existir dificultats per relacionar-se digi-
talment -manca d’eines digitals o de co-
neixement en l’ús- no es van tancar totes 
les portes: podien tramitar un certificat 
digital o donar-se d’alta al sistema Cla-
ve, Idcat, etc. -encara que no tothom té 
els coneixements suficients per fer-los 
servir-, o es podien presentar les peti-
cions per mitjans alternatius previstos 

E

IgnASI R. REnOm
Moltes de les persones que fan cues interminables a la plaça Sant Miquel acaben sense poder fer el tràmit

lEl 43,1% de les persones 
ateses per Cáritas no tenen 
dispositius, connexió o 
competències; es troben 
en “apagada tecnològica”

lA les persones en situació 
administrativa irregular 
se les han tancat totes les 
portes per fer qualsevol tipus 
de tràmit per elles mateixes

Aconseguir una cita prèvia per temes d’estrangeria és una odisea
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vades de la pandèmia van donar l’estoca-
da final al projecte, a l’espera que l’espai 
pugui ser aprofitat per uns nous gestors.

En aquesta conjuntura de tanca-
ments, no sorprèn que els responsables 
del Cinema Maldà dimensionin la natu-

ralesa d’espai de barri d’aquesta sala em-
plaçada al gentrificadíssim barri gòtic. Al 
cap i a la fi, el teixit de cinemes de la ciu-
tat s’ha anat contraient amb el pas dels 
anys i els multisales ubicats en grans 

IgnASI FRAnCh

a crisi sanitària i econòmica de-
rivada de la Covid-19 pot haver 
exercit d’accelerador del tanca-

ment de sales de cinema, però ja havia 
tingut lloc una inquietant dinàmica 
prèvia. En alguns casos, es poden as-
senyalar problemes econòmics i canvis 
de política empresarial. La fallida de 
Lauren Films, que va gestionar quatre 
multicines, va suposar una pèrdua de 
pantalles a la ciutat. Els antics Lauren 
Cinemes van aconseguir persistir reba-
tejats com a Cinemes Girona, i els Lau-
ren Gràcia van ser reoberts poc temps 
després sota el nom de Cinemes Texas, 
però els Lauren Horta i Lauren Univer-
sitat van desaparèixer.

Un dels grans grups de l’exhibició 
cinematogràfica de Barcelona, el Grup 
Balañá, està al darrera d’un elevat per-
centatge dels tancaments que han tingut 
lloc en els darrers anys: Rex, Cinema Ur-
gell, Club Coliseum… Balañá va tancar 
l’Aribau Club, que al llarg de les dècades 
va rebre moltes denominacions (Cine 
Durruti o Cine Dorado, Club Doré…), 
l’any 2018. Just abans del confinament 

de març de 2020 també va clausurar el 
Palau Balañá. Per aquest motiu, Sants 
i Hostafrancs s’han quedat sense pan-
talles cinematogràfiques que exhibeixin 
pel·lícules comercials. L’oferta fílmica 
a la zona ha quedat en mans de la sala 
cooperativa Zumzeig, que ofereix una ex-
quisida programació de cinema d’autor.

Pols històrics debilitats

Ja en plena pandèmia van caure dos in-
dependents. Els Cinemes Méliès, gestio-
nats pel documentalista Carles Balagué 
(La casita blanca), van tancar les seves 
portes a l’Eixample Esquerra, a pocs car-
rers de distància de l’esmentat Aribau 
Club. Els veïns poden consolar-se amb la 
idea que els Aribau Multicines i els Cine-
mes Renoir Floridablanca continuen en 
actiu, però un dels pols històrics de l’ex-
hibició fílmica a la ciutat, ubicat als car-
rers pròxims a la Universitat de Barcelo-

Els cinemes, un altre ecosistema 
amenaçat per la Covid-19

L

jOAn mOREjón
El cinema Texas, que va reobrir amb èxit de la mà de Ventura Pons, finalment ha abaixat la persiana

lSants i Hostafrancs 
s’han quedat sense sales 
comercials, tot i que la 
cooperativa Zumzeig 
programa cinema d’autor

lL’entorn d’Universitat ha 
perdut nou sales en sis anys, 
i les zones properes estan 
dominades al complet pel 
comerç de grans marques

El context sanitari empeny a posar en pausa moltes 
activitats presencials i a substituir-les per difusions en línia 
d’audiovisuals. Però aquest procés de virtualització no és 
neutre ni innocu. Efectivament, l’streaming és còmode i 
també facilita l’accés a produccions minoritàries a través 
de plataformes com Filmin. Però colossos del capitalisme 
sense fronteres (i de la fiscalitat laxa) com Amazon també 
tenen la seva pròpia secció de vídeo online, Amazon Prime 
Video. I gegants de l’entreteniment com Disney o Time 
Warner mantenen les seves pròpies plataformes de vídeo en 
streaming. La conjuntura actual de recaptacions baixes a 
través de les sales incrementa la temptació d’abandonar els 
cinemes a la seva sort i seduir possibles nous subscriptors de 
Disney + o HBO Max a través d’estrenes exclusives.

L’anunci que desenes de superproduccions de Warner 
s’estrenarien als Estats Units a través de l’esmentada HBO 
Max va generar inquietud en un sector de l’exhibició que 
trontolla. En un panorama de poca assistència de públic, de 
restriccions governamentals i de comprensible recel ciutadà 
vers les activitats en espais tancats, la cartellera llangueix 
amb un flux d’estrenes reduït. Algunes de les produccions 
potencialment més populars arriben des del primer dia a la 
xarxa, trencant amb el model històric de finestres temporals 
que protegeixen el negoci als cinemes. La pregunta és 
quants cinemes cauran durant aquesta conjuntura adversa 
que s’allarga en el temps, amb la corresponent pèrdua de 
llocs de treball i d’espais d’entreteniment i consum que 
també són punts de socialització i trobada.

El futur és ‘l’streaming’?

na i la seva plaça, continua debilitant-se: 
ha perdut tres cinemes que sumaven un 
total de nou sales en els darrers sis anys, 
si hi sumem el tancament del Lauren 
Universitat l’any 2015. A això s’afegeix 
la desaparició prèvia de diversos espais 
ubicats en algunes zones properes que 
ara estan completament dominades pel 
comerç de grans marques, com el passeig 
de Gràcia (Publi i Savoy) o el portal de 
l’Àngel (Cinema París).

També durant la pandèmia va tenir 
lloc el cessament de l’activitat dels Cine-
mes Texas, un multisales de barri ressus-
citat pel realitzador Ventura Pons amb 
una oferta de reestrenes a preus assequi-
bles que va convèncer un públic de totes 
les edats, especialment el jovent i les per-
sones jubilades. L’aparent història d’èxit 
hauria acabat malament, en part, per la 
política d’expansió que va emprendre el 
director barceloní. I les restriccions deri-

centres comercials (Arenas, Diagonal 
Mar, Glòries, Heron City, la Maquinista, 
Icària) comencen a ser un eix principal 
de l’oferta. La ciutat acollia 42 cinemes 
l’any 2001. Actualment, n’acull 23.

Si el sotrac patit pel turisme podria 
haver comportat la recuperació de part 
d’aquest teixit perdut, les característi-
ques de la pandèmia (la priorització dels 
espais oberts i ventilats com a llocs de tro-
bada, etcètera) fan que el sector de l’ex-
hibició cinematogràfica passi per uns mo-
ments molt complicats. I la preservació 
de les sales de cinema no solament tracta 
de romanticisme o hàbits adquirits, sinó 
també de diversitat d’oferta per al públic, 
de diversitat de canals d’exhibició per als 
creadors. I de la possibilitat de gaudir de 
la cultura i l’entreteniment en comunitat. 
En aquest aspecte, els festivals especia-
litzats apropen els ciutadans a pel·lícules 
excepcionals que, en molts casos, no ar-
ribaran al circuit comercial. Aquests cer-
tament són fràgils, perquè molts d’ells 
encara no s’havien recuperat d’un llarg 
cicle de retallades de despesa pública, i 
necessiten els cinemes per existir.

Solució d’emergència per als fesivals

Durant l’any 2020, molts festivals han 
hagut de reconduir-se cap a una fines-
tra online que serveix de salvavides. 
Aquesta solució d’emergència, però, no 
solament compromet el valor d’aquests 
esdeveniments com a lloc d’intercanvi 
cultural comunitari. La viabilitat eco-
nòmica d’uns festivals molt dependents 
d’internet genera dubtes. La plataforma 
Filmin ha acollit desenes d’esdeveni-
ments aquest any a través d’un model 
de tarifa plana de preu moderat. Òbvi-
ament, la capacitat de generar ingressos 
sota aquesta lògica low cost tan habitu-
al a la xarxa no pot comparar-se amb 
la venda d’entrades per a projeccions 
presencials. I aquest és un altre desafi-
ament de futur per a un sector cultural 
crònicament precaritzat.
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portants. Em refereixo al gran argument 
que s’esgrimeix a favor de les trobades 
online que comporta entendre com temps 
perdut l’estona que dediquem per traslla-
dar-nos al lloc de la reunió. Oblidem con-
siderar l’anada com un pròleg en el qual 
pots tenir la ment preparant la cita (el te-
nim, aquest temps en les online?) i que la 
tornada és un epíleg on es poden teixir les 
relacions humanes que posen la necessà-
ria sal al brou de la trobada.

En una valoració de pros i contres de 
les videoconferències és obligat consta-
tar que estructuralment les trobades 
digitals són molt menys horitzontals. 
L’amfitrió que ha organitzat la trobada 
té tot el poder sobre els participants, et 
pot privar de micro quan vulgui i, fins i 
tot, fer-te fora de la reunió. I com un Déu 
ho pot fer tan sols tocant una tecla. Qui-
na repressió més asèptica comparada 
amb la violència d’expulsar físicament 
una persona d’una reunió presencial! En 
resposta i consol dels assistents aquests 
poden fer ús de la picaresca vetada en 
les trobades presencials d’apagar la cà-
mera quan es volen posar el dit al nas o 
simplement passar olímpicament de la 
reunió tot figurant que hi han estat.

Les trobades presencials causen un 
impacte emocional molt més intens que 
les videoconferències i, per tant, podem 
concloure que les seves conseqüències, 
acords o desacords presos, són segells 
molt més sòlids.

Sense retroalimentació

És simptomàtic observar que les defici-
ències de les videoconferències tenen una 
descripció similar a les que pateixen les 
persones amb síndrome d’Asperger, com 
són les limitacions a l’hora d’interpretar 
el llenguatge corporal, la fugida del con-
tacte visual de mirar-te als ulls, el tro-
bar-se més còmodament quan estan sols... 

Cap ideòleg de les TIC considera 
aquests efectes transposats al medi di-
gital de trastorns, en tot cas reconeixe-
rà que és el preu que han d’assumir els 
usuaris de les plataformes digitals. Però 
no és tan senzill, perquè no és fàcil en-
ganyar amb una argumentació formal el 
nostre subconscient que continua inter-
pretant que una reunió és una reunió i, 
en conseqüència, envia sense parar tota 
la gamma dels imputs habituals, però 
que, en aquestes circumstàncies xoquen 
en el frontó de la pantalla i queden orfes 
de resposta i feedback.

Segurament, en aquest fet, rau l’expli-
cació del perquè les videoconferències ens 
esgoten mentalment tant, quan paradoxal-
ment, aquestes, a diferència de les presen-
cials, haurien de ser molt més suportables 
en desenvolupar-se asseguts de manera 
confortable en el clima de la nostra llar.

La superació de les restriccions per 
la pandèmia no implicarà un retorn a 
les reunions presencials, les videocon-

ferències han vingut per quedar-se. 
I només de vegades ho seran de mane-
ra totalment justificada com és el cas de 
les trobades que abasten territoris allu-
nyats. Previsiblement, en el dia a dia, 
s’optarà per la conciliació còmoda de fer 
reunions compartint mixtura presencial 
i online. Aquest no-retorn és una tendèn-
cia que ens atrapa en una transformació 
molt més profunda de la nostra societat 
que aposta per la codificació digital de la 
vida i tot allò que implica: el teletreball, 
les cases intel·ligents, el diagnòstic com-
puteritzat de la nostra salut, el control 
social, el 5G, etc. Tot sustentat en nom 
de l’eficiència i la productivitat. Tot qua-
drat, com els píxels, i les pantalles. En 
un món que no és, que jo sàpiga, quadrat 
sinó rodó, com les teves pupil·les.

Les videoconferències 
no són rodones

jOAn mARIA SOlER
activista veïnal

na de les coses de la fisiologia hu-
mana que més em meravella és 
la capacitat que tenim de saber 

on mira la persona que tenim al davant. 
Hem desenvolupat una increïble habili-
tat de rastrejar uns moviments que són 
micromil·limètrics. Els de les pupil·les 
del nostre interlocutor. Aquesta precisió 
ens permet esbrinar amb total precisió 
si mira l’horitzó, el tatuatge que tenim a 
l’entrepit o si aparta la vista de nosaltres. 
Una habilitat que ampliem a l’hora d’in-
terpretar gestos i ganyotes aparentment 
imperceptibles. Són fruit de l’evolució de 
la humanitat davant de les limitacions 
de la comunicació oral. No cal que ens di-
guin en paraules si quan parlem ens do-
nen la raó o no, ho notem a l’instant. En 
les reunions virtuals aquestes habilitats 
queden in-(habilitades).

Missatges direccionals

En una recent assemblea online una per-
sona il·luminada per una idea, la repetia 
i repetia, ho feia des del seu faristol aïllat 
de casa seva sense adonar-se que estava 
pixant fora de test. Si la trobada hagués 
estat presencial s’hauria adonat a l’ins-
tant del ridícul que feia.  Amb un grau 
o altre, qui més qui menys hem viscut 
experiències similars. Àdhuc, la contrà-
ria, una bona aportació online pot estar 
minvada per diversos factors: un és la mi-
rada perduda de qui l’exposa, fet inevita-
ble tècnicament per la separació entre la 
projecció de la persona en la pantalla i el 
punt des d’on la càmera capta la imatge.

Un altre problema són les deficiències 
informàtiques de connexió que acostumen 
a ser força habituals, com és la mala qua-
litat del so. I per què no dir-ho, també per 
la temptació voyeur de distreure’t davant 
la pantalla convertida en escenari, on es 
representen, en el mateix pla, els píxels 
de la persona i la xafarderia de veure el 
quadre lleig i tort de la paret del darrere 
o les caixes mal col·locades que té sobre 

l’armari. No és un tema menor: amb les 
reunions online acceptem la vulneració 
del dret a la intimitat domiciliària.

Les videoconferències són una suma 
de missatges direccionals, un darrere 
l’altre. La comunicació es dirigeix però no 
flueix amb la naturalitat de quan resso-
na en la pell dels interlocutors. Fet que 
s’aguditza per la pràctica habitual de de-
manar tancar els micros i quan no se sent 
bé, les càmeres.

La prepotència tecnològica no ens 
ha de fer oblidar que històricament les 
persones que han aconseguit superar la 
presencialitat en la comunicació se’ls ha 
denominat artistes. Són les persones que 
per aconseguir-ho han utilitzat la pin-
tura, l’escultura, les arts escèniques, els 
llibres o les pantalles. Portem quasi 150 
anys polint el llenguatge cinematogràfic 

perquè el relat sigui creïble, però igno-
rem que un angle picat o un gran angu-
lar de la nostra webcam és tan important 
com cridar o parlar amb veu baixa. No 
es tracta que els usuaris siguem artistes, 
però ens hauria de fer pensar la recent 
experiència amb els whatsapp. 

De seguida vam aprendre la impossibi-
litat de portar discussions profitoses a tra-
vés d’aquest mitjà per ser font de malente-
sos, que per desfer-se finament requerien 
la trobada presencial dels seus membres. 
I això no és culpa d’un suposat analfabe-
tisme digital sinó de quelcom més greu i 
bàsic, el nostre analfabetisme sense ad-
jectius. Tenim una gran deficiència en sa-
ber escriure els matisos i intencionalitats 
dels nostres pensaments i en comprensió 
lectora. La literatura és una signatura ab-

sent, infravalorada i denigrada per la im-
mediatesa. Sense aquest aprenentatge no 
hi ha whatsapp vàlid. La simplificació de 
les emoticones empobreix enormement la 
riquesa del llenguatge. Una vegada li van 
preguntar a Pablo Picasso quant de temps 
havia trigat a dibuixar la seva “emotico-
na” del colom de la pau i ell va contestar 
que tota la vida. Recordem la cerca simbi-
òtica dels signes de Tàpies o el traç de la 
cal·ligrafia oriental. La simplicitat és fruit 
de la saviesa mentre que la simplificació 
és fruit de la banalitat.

Productivitat desbocada

Així i tot, ens hem alegrat que en temps 
de confinament els nostres ulls tingues-
sin la forma quadrada de la pantalla. In-
capacitats per tenir contacte directe, ens 
hem sentit millor en una videoconferèn-
cia que no pas en una trucada. Una fór-
mula que, per la porta del darrere, s’ha 
imposat en tots els àmbits. Estem caval-
cant amb el fuet de la productivitat sobre 
un cavall desbocat. Sublimant la pèrdua 
de la qualitat humana del tocar-se, ens 
hem fet addictes a les transmissions 
digitals, empalmant reunions amb reu-
nions, i de ben segur que jo no he estat 
el primer en intentar connectar-me al-
hora a dues videoconferències esperant 
fer realitat el miracle de la bilocació. La 
nostra societat està atrapada en la pul-
sió productivista que ella mateixa crea, 
consumeix i ens consumeix.

L’àmbit de les relacions en el món de 
l’activisme social no se n’escapa. A voltes 
justificat per raons innegables com la que 
permet la conciliació d’assistir a una re-
unió sense deixar els infants o els pares 
grans sols a casa. Les videoconferències 
també tenen altres motius logístics com 
és el de poder gravar automàticament, po-
sem per cas, una sessió d’un consell mu-
nicipal i estalviar-se contractar un equip 
de telecomunicació, o bé prescindir del pal 
d’escriure l’acta de la reunió amb l’excusa 
que ja en tenim la gravació. No obstant, el 
foc lent fa millor brou. O en termes litera-
ris diríem que el pròleg i l’epíleg són im-

U

lEl format online ens estalvia 
temps de trasllat a la reunió, 
però ens perdem el pròleg, la 
preparació prèvia, i l’epíleg, 
quan podem teixir relacions

lLa codificació digital de 
molts aspectes de la vida 
transforma profundament 
la nostra societat en nom de 
l’eficiència i la productivitat 

DAnI CODInA
Les pantalles ens esgoten mentalment, tot i que estiguem en el clima confortable de la nostra llar
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Dels cavalls als robots en només 150 anys
bEnjAmí vIllOSlADA
divulgador tecnològic

uan l’any 1896 veieren circular 
per Detroit el primer cotxe amb 
motor d’explosió, trobaren que 

era un bon invent. Tant que avui sabem 
com va arribar a triomfar, transformant 
profundament les nostres ciutats. Però 
els inicis no varen ser gens fàcils, i tot 
plegat serveix perquè imaginem com pot 
ser un altre canvi important que tenim a 
tocar: el vehicle autònom.

La premsa del 1896 va descriure el cot-
xe com quelcom àgil que “va esquinçant el 
carrer a un ritme viu, esquivant persones 
i equips”. També els va semblar un bon 
avanç sanitari, perquè els carrers eren 
plens de fems i pixum de cavall.

L’Automobile Club of America va 
comptar 200.000 cotxes el 1909, però 
només set anys després, el 1916, ja n’hi 
havia 2 milions i quart. El 1920 fou de 
protestes per la quantitat de menors que 
morien atropellats: 10.000 nens desfila-
ren disfressats de fantasmes per a recor-
dar les morts d’aquell any. Feren mani-
quins de conductors en forma de diables; 
col·locaren senyals als llocs on havien 
mort infants, varen publicar pòsters amb 
mares cobertes amb la sang dels seus 
fills, i cridant al cel.

La velocitat, la falta de reglament i 
senyalització eren els motius principals 
de tants d’accidents. “Sovint els vianants 

no podien jutjar fins a quin punt un cot-
xe s’acostava ràpidament, i es barrejaven 
com esquirols per a sortir del camí”, expli-
ca l’article “1900-1930: The years of dri-
ving dangerously” del The Detroit News.

Les primeres lleis varen ser improvi-
sades. Per exemple, als conductors els 
aplicaven la llei d’animals perillosos, que 
no incloïa gossos violents, bous agressius 
ni muls amb mal caràcter perquè, és clar, 
d’això sí que n’hi havia a gairebé totes les 
cases. Més endavant les lleis s’especialit-
zaren, però que els vianants haguessin 
de creuar només per punts assenyalats, 
era una humiliació: “ens tracten com si 
fóssim ramats; això amb els cavalls no 
passava, volem que tornin”.

Un segle després sabem com va con-
tinuar aquell canvi tecnològic que ha 
transformat radicalment el paisatge, 

l’urbanisme, l’economia i la cultura. La 
següent transformació gegantina vin-
drà amb el vehicle autònom.

Encara no sabem quan conduir vehi-
cles es convertirà en una activitat com-

parable a muntar a cavall avui, però 
estem segurs que passarà. Sovint ens 
equivoquem en les dates a l’hora de fer 
prediccions, però no tant en què; passa 
que els canvis solen arribar per clics di-
fícils de preveure. El 2020 hem fet un 
clic que possiblement canviarà la pre-
sencialitat per a sempre: hem vist que 
és possible desplaçar-nos menys per 
feina i compres. Mentrestant, ja no són 
ciència-ficció els contenidors autònoms 

que fan de base per a drons, que van i 
venen portant compres a domicili i reco-
llint les devolucions. A la ciutat de Pho-
enix, Google ha presentat Waymo One, 
que serveix per a llogar cotxes autònoms 
mitjançant una aplicació de mòbil. Zoox 
i Cruise han repensat la carrosseria, 
fent quelcom semblant a un vagó per a 

Q

lLes Administracions són 
porugues a l’hora d’impulsar 
canvis tecnològics disruptius; 
si no ho fan elles, els 
hi ho faran uns altres

Via Laietana futurista, en una làmina de La Ilustración Ibero-Americana, revista 
que es va publicar coincidint amb la celebració de les exposicions internacionals 
de Barcelona i la ibero-americana de Sevilla, 1929-1930

RICARDO hERmIDA-SR. PláStIkO
L’autor imaginava així la ciutat del futur al número 143 de Carrer

quatre o sis persones, i que pot 
moure’s en qualsevol direcció.

En presentar el Zoox, el CEO 
Aicha Evans va dir que volia 
construir una cosa que el fes sen-
tir segur quan hi pugessin els 
seus dos fills, perquè és consci-
ent que no serà fàcil aconseguir 
superar els rebuigs mentals que 
els cotxes autònoms aixecaran. 
La visió d’Evans sobre la segu-
retat infantil ens recorda que els 
primers cotxes amb conductor 
varen fallar precisament en això.

A més de millores en segure-
tat, els vehicles autònoms també 
augmentaran la qualitat de vida. 
No caldrà que cap vehicle quedi 
aparcat prop de casa perquè no 
hi haurà cap propietari que el 
necessiti. Tampoc no caldran 
carrils tan amplis, necessaris 
per a compensar la nostra falta 
de precisió al volant; aprofitarem 
millor els desplaçaments, perquè 
els algoritmes els optimitzaran 
al màxim. Pujar al vehicle i tro-
bar-hi la compra carregada no-
més serà una optimització més.

Hi haurà moltes queixes de 
gent que avui té feina gràcies al 
caos automobilístic, menys ca-
òtic que el 1920 però molt més 
que el 2050 (o potser abans). 
Els qui perdin la feina podran 
trobar nous negocis en la trans-
formació de les ciutats i la quan-
titat de serveis que sorgiran pel 
fet de tenir robots, en forma de 
vehicle, voltant i volant per la 
ciutat les 24 hores de cada dia.

L’Administració Pública

El 2014 vaig rebre l’encàrrec 
d’idees innovadores per al De-
partament Tècnic d’Internet 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
Se’ns va ocórrer que podíem 
etiquetar digitalment la ciutat 
per a trobar comerços, serveis 
i productes sense haver de mi-
rar la pantalla del mòbil, ja que 
la idea fou que, en el futur, les 
pantalles dels mòbils no serien 
tan importants i que la interfí-
cie seria la ciutat. L’Ajuntament 
es faria càrrec de l’etiquetatge 
digital talment com avui manté 
la senyalització física, i podria 
oferir molts més detalls perquè 
els cartells digitals són invisi-

bles. La idea -que es diria Projecte Su-
ricata- sis anys després té sentit perquè 
els robots no miraran pantalles i necessi-
taran la senyalització digital exhaustiva 
de tots els comerços de la ciutat. De fet, 
que la senyalització digital fos un servei 
públic evitaria peatges per aconseguir vi-
sibilitat per als robots del nou ecosistema 
urbà digital. També faria més fàcil crear 
assistents basats en vehicles autònoms.

L’Administració sovint és poruga 
a l’hora d’impulsar canvis tecnològics 
disruptius, car tem les queixes dels col-
lectius que perdrien la feina, dels negocis 
que haurien de tancar, dels propietaris 
que deixarien de llogar baixos i aparca-
ments, etc. A sobre, som a Europa, que 
sembla instal·lada en el tecnocinisme. 
Dins Europa, ens trobem a la cua dels 
països que innoven.

El cas, però, és que en tecnologia 
digital encara hi ha moltes coses per 
a fer: tot el que pugui ser programari 
ho serà. Si no ho fem nosaltres, ens ho 
faran -sobretot a Àsia i Amèrica-. Com 
a europeus mediterranis, bressol de la 
civilització occidental, tenim molt per 
aportar. Per exemple, sota el principi 
res publica non dominetur (allò que és 
públic no pot ser privat). Aquest cop 
permeteu-me la llatinada. 

lEncara no sabem quan 
conduir vehicles es 
convertirà en una activitat 
comparable a muntar a 
cavall avui, però passarà
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La petjada ecològica de la tecnologia 
i la informàtica

jOAquIm SEmPERE
filòsof i sociòleg

mb la digitalització, els ordina-
dors i els telèfons mòbils, ens pot 
passar el mateix que amb l’abun-

dància aportada l’últim segle gràcies a la 
plètora de combustibles fòssils.

Molta gent encara no se n’adona que 
la nostra civilització material només ha 
estat possible perquè en el curs dels se-
gles XIX i XX la humanitat ha trobat, 
sota la superfície de la Terra, quantitats 
immenses de carbó, petroli i gas d’ori-
gen fòssil (als quals després es va afegir 
l’urani); i ha desenvolupat tècniques del 
tot desconegudes per les generacions an-
teriors: l’automòbil, l’avió, la nevera, els 
rajos X, la televisió en són el producte.

Fins i tot hem après a obtenir, gràcies 
al petroli i els fertilitzants minerals, més 
aliments que abans, fent possible un aug-
ment espectacular de la població humana: 
dels 900 milions de l’any 1800 als prop de 
8.000 milions d’avui, multiplicant-se per 
nou en només dos segles. M’estalvio els 
altres avenços, facilitats, millores sani-
tàries i comoditats que la suma d’abun-
dància energètica i innovació tècnica ha 
introduït a les nostres vides.

Hem de començar a comprendre, 
però, que l’exhauriment dels combusti-
bles fòssils i de l’urani -previst per a la 
segona meitat d’aquest segle- no perme-
trà continuar gaudint d’aquests avenços, 

ni posar-los a l’abast de tothom. D’altra 
banda, atès que la crema de fòssils és la 
causa principal del canvi climàtic, seria 
del tot recomanable deixar immediata-
ment de cremar-los. En qualsevol dels 
casos, vivim el final de l’era fossilista-nu-
clear. Quan no quedin els combustibles 
que avui consumim o quan deixem de 
cremar-los, ¿podrem mantenir les como-
ditats actuals amb energies renovables, 
que són l’única alternativa viable (i no 
subjecta a exhauriment)?

Quantitat desorbitada d’energia

Els estudis prospectius indiquen que 
per captar energia amb instal·lacions 
eòliques, tèrmiques, fotovoltaiques o 
altres de fonts netes i renovables, i 
sistemes d’emmagatzematge adients 
(bateries, hidrogen), necessitem grans 
quantitats de metalls, alguns dels quals 
són molt poc abundants a l’escorça ter-
restre. Hi ha estimacions de les reser-
ves minerals a l’abast dels humans que 
indiquen la impossibilitat d’obtenir, 
amb les tècniques renovables, la matei-
xa quantitat desorbitada d’energia que 
avui usa la humanitat.

La conclusió cau pel seu propi pes: 
caldrà viure amb quantitats inferiors 
d’energia. I això vol dir, també, amb 
quantitats inferiors d’artefactes, per-
què tots els processos requereixen ener-
gia. Fins i tot l’agricultura “industrial” 
avui dominant gasta molta energia, i 
caldrà anar abandonant-la en benefi-
ci d’una agricultura ecològica. Encara 
que millorin l’eficiència, el reciclatge i 
la duració dels objectes, caldrà reduir 
la nostra petjada ecològica, viure amb 
menys recursos i més ben administrats. 
I això voldrà dir viure amb menys co-

ses, que no vol dir amb menys benestar. 
La transformació serà important, costa 
d’imaginar. Però cal imaginar-la.

Amb la digitalització passa una cosa 
semblant. ¿Qui pot imaginar un món 
sense telèfons mòbils i ordinadors? Per 
a nosaltres s’han convertit en una mena 
d’apèndix irrenunciable. Ens faciliten la 
comunicació personal, accés universal 
immediat a tota mena d’informacions, 
comoditat en l’escriptura i tractament de 
textos i en les transaccions monetàries, 
accés a les administracions públiques, 
etc. Però també tenen costos i riscos.

Tothom sap que el coltan, barreja de 
columbi i tantali, essencial per als mòbils, 
s’obté a l’Àfrica amb un cost humà espan-
tós (sobreexplotació laboral, treball infan-
til, guerres pel control del mineral, etc.). 
També és conflictiva l’extracció d’altres 
metalls rars essencials per a les moder-
nes tècniques de la comunicació; i ho serà 
cada cop més a mesura que augmenti la 
rivalitat entre països per acaparar-los. El 
control del liti, per exemple, és darrere del 
darrer cop d’estat a Bolívia, un dels països 
amb més reserves d’aquest element.

Un desplegament massiu de la telefo-
nia i la informàtica com el que ja existeix, 
destinat a un nou salt endavant amb els 
dispositius 5G i els ordinadors quàntics 
portaria aviat a l’esgotament d’aquests i 
altres metalls. Però hi ha també la qües-
tió de l’energia requerida. El sistema 

comunicatiu i informàtic mundial usa 
entre el 5% i el 9% de tot el consum ener-
gètic de la humanitat, com tota l’aviació 
civil mundial, i està en expansió. Avui es 
calcula que existeixen al món uns 4.000 
milions d’smartphones -és a dir, un per 
cada dos habitants del planeta- i uns 
quatre milions de torres de telefonia 
mòbil. Afegim-hi tot el sistema material 
(xarxes de distribució elèctrica, transfor-

madors, cablejat...), amb les seves neces-
sitats d’acer, alumini, coure, ciment, etc.

El 5G augmentarà milions de vega-
des l’eficàcia i rapidesa dels processos, 
però amb un cost energètic que serà en-
cara molt superior. A tot això cal afegir 
muntanyes de residus, alguns molt tò-
xics, que només es reciclen parcialment 
al Tercer Món amb costos enormes per 
a la salut humana.

Molts dels usos de la informàtica i la 
comunicació electrònica, com els jocs i la 
pornografia o la inflació de missatges in-

transcendents, són innecessaris o banals. 
Seria assenyat iniciar una “descomputa-
dorització”, que no hauria de ser sinònim 
d’eliminació total dels aparells existents, 
sinó d’un ús selectiu, moderat i reservat 
a processos d’interès comú.

Vivim en un món finit

Caldria anar acceptant que una digita-
lització hiperventilada no sols no és una 
bona idea, sinó que toparà aviat amb 
límits materials i energètics. En altres 
paraules: el progrés tècnic no pot créixer 
de manera cancerosa, il·limitada, descon-
trolada. Ha de ser avaluat, seleccionat i 
controlat. Si els humans no som capaços 
de fer-ho de manera conscient i delibera-
da, se’ns imposarà amb l’exhauriment de 
les reserves minerals del subsòl. Afegim 
a tot això la vulnerabilitat d’un siste-
ma tan complex, que pot ensorrar-se en 
cas de col·lapse del proveïment regular 
d’electricitat, a conseqüència de la manca 
de petroli o de l’esclat d’una guerra.

No tot progrés tècnic és bo. De vega-
des deixa de ser-ho quan les seves dimen-
sions quantitatives són exagerades. Hem 
après que vivim en un món finit. Seria un 
signe de saviesa no deixar-nos arrossegar 
per un culte acrític a tot “progrés” i pre-
disposar-nos a redimensionar els nostres 
usos tecnològics fins a nivells raonables i 
resilients, encara que hàgim de sacrificar 
certes comoditats.

A

lCaldria anar acceptant 
que una digitalització 
hiperventilada no sols no és 
una bona idea, sinó que aviat 
toparà amb límits materials

lAmb la digitalització ens 
pot passar el mateix que 
amb l’abundància aportada 
pels combustibles fòssils; 
no la podrem mantenir 

EDuARD SAlES
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Un miler de famílies s’interessen 
pels nous habitatges de la Clota

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

Fins a 970 famílies han enviat 
la seva sol·licitud per accedir a 
un dels 94 habitatges en dret 
a superfície que FEM CIUTAT 
construirà al barri de la Clota, 
després de guanyar el concurs 
públic convocat per l’Institut 
Municipal d’Habitatge i Rehabi-
litació de Barcelona (IMHAB). 
En aquest cas, el projecte no 
només servirà per dotar d’un 
sostre digne desenes de famíli-
es treballadores, sinó que tam-
bé suposarà un segon benefici 
per a la ciutat: dels 105 immo-
bles de la finca, onze seran en-
tregats a l’Ajuntament de Bar-
celona perquè els incorpori al 
parc públic d’habitatge. A més, 
els quatre locals dels baixos de 
l’edifici també es traspassaran 
al consistori perquè els doni un 
ús de caràcter públic.

Tal com han constatat els 
responsables de FEM CIU-
TAT, aquestes 970 sol·licituds 
per aconseguir un dels pisos 
d’obra nova proven que el dret 
de superfície és també una 
alternativa d’habitatge asse-
quible per a famílies treballa-
dores. De fet, el mateix sorteig 
que la cooperativa d’habitatge 
va organitzar davant notari va 
ser seguit en streaming per 
més de 500 persones.

L’agilitat que aporta aquesta 
manera de fer habitatge asse-
quible queda palesa en el fet 
que des de l’1 de desembre 
els agraciats en el sorteig ja 
han pogut començar a reser-
var els habitatges en base a 
les seves preferències. Tot un 
procediment que compta amb 
la garantia del sistema de fi-
nançament desenvolupat per 
FEM CIUTAT, el qual permet 
que les famílies facin una sèrie 

Si comparem les possibilitats que ofereix 
l’actual mercat privat amb el dret a superfície, 
aquest darrer no té rival. Per confirmar que 
les condicions són immillorables només 
cal analitzar un cas tipus: pis de 80 metres 
quadrats, tres habitacions i plaça d’aparcament, 
des de només 148.000 euros (més IVA). És més 
que evident que cap agència immobiliària de la 
ciutat ofereix pisos d’aquestes característiques 
per aquest preu, així com l’opció de negociar 
una hipoteca amb quotes de 450 euros al mes.

Si bé és necessari comptar amb un 
matalàs econòmic del 20% de l’import per 
afrontar aquest tipus de compra, l’operació 
garanteix tota una vida sense cap classe de 

preocupació habitacional i sense cap mena 
de cost addicional. Per aquesta raó, des de la 
cooperativa d’habitatge assequible demanen 
a l’Ajuntament de Barcelona que, per una 
banda promogui més actuacions com aquesta, 
i per l’altra, la seva intermediació a l’hora 
de negociar amb les entitats bancàries uns 
finançaments superiors al 80% de l’import 
total en aquest tipus d’hipoteques, ja que 
d’aquesta manera es garantiria un accés encara 
més universal.

Totes les persones interessades per aquest 
model d’habitatge ja poden consultar i apuntar-
se a les promocions que FEM CIUTAT té en marxa 
mitjançant el portal virtual femciutat.cat.

Dret a superfície, l’opció immobiliària sense rival

de petites aportacions abans 
d’entrar al pis (el 20% de l’im-
port total). D’aquesta manera la 
promoció pot aconseguir sen-
se cap mena de problema la 
corresponent llicència d’obres i 
el finançament bancari per dur 
a terme les obres fins al final.  
En paral·lel, aquelles famílies 

interessades també es reuni-
ran amb l’entitat financera per 
fer un preestudi i analitzar com 
es podran subrogar al préstec 
hipotecari i així atendre el pla 
de pagaments. Si algun soci, 
pel motiu que sigui, no pot con-
tinuar amb l’adquisició de l’ha-
bitatge, FEM CIUTAT sempre li 

retornarà la totalitat dels diners 
en el moment que un nou soci 
el substitueix. Un fet que es 
duu a terme pràcticament sen-
se demora, ja que la mateixa 
cooperativa gestiona una llar-
ga llista d’espera per accedir 
a un d’aquests habitatges en 
dret a superfície.

Sorteig de pisos a la Clota davant de notari el passat 5 de novembre
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Barcelona recupera 
del olvido el archivo 
de Tierno Galván

Después de nueve años, el Ayuntamiento 
inicia la catalogación para que el legado 
pueda ser consultado en la Biblioteca Arús

M. EugEniA ibáñEz

El archivo de Enrique Tierno Gal-
ván abandonará las estanterías de 
la Biblioteca Arús, será cataloga-
do, archivado e informatizado y se 
pondrá a disposición de quien quie-
ra consultarlo. Este proceso pondrá 
punto final a un negligente olvido 
de nueve años y dará cumplimiento 
al convenio que el 13 de marzo del 
2012 firmaron un alcalde de Barce-
lona -Xavier Trias-, el gran maestre 
de una logia masónica -Jordi Farre-
rons-, y el único hijo del exalcalde 
de Madrid y donante del archivo. 
Ese acuerdo tenía como objetivo 
dar digno cobijo al archivo y po-

nerlo a disposición de investigado-
res y público en general. Pero los 
firmantes, todos, incumplieron sus 
compromisos. Hasta ahora.

El número anterior de Carrer 
(octubre 2020, número 155) infor-
mó sobre la situación del archivo 
del exalcalde, donado por su hijo 
-Tierno Pérez-Relaño- y depositado 
en la Biblioteca Arús de Barcelo-
na, equipamiento especializado en 
movimientos sociales y con uno de 
los mejores fondos históricos rela-
cionados con la masonería. La bi-
blioteca recibió treinta cajas que 
contenían más de 500 fotografías, 
archivadores, álbumes, graba-
ciones de conferencias, material 
electoral, correspondencia con po-
líticos como Willy Brandt, Victoria 
Kent y otros exiliados españoles. 
En definitiva, un archivo valio-
so para historiadores, siempre y 
cuando el material fuera restaura-
do y catalogado. Pero ni el Ayunta-
miento ni la Gran Logia Simbólica 
Española (GLSE) aportaron fondos 
ni interés para que ese trabajo se 
llevara a cabo y la biblioteca, con 
escaso presupuesto, no pudo hacer 
otra cosa que frenar el deterioro 
del material y depositarlo en es-
tanterías a la espera de tiempos 
mejores. Y así, nueve años.

lEl Ayuntamiento “no fue 
consciente” del valor 
del archivo hasta la 
celebración de los 125 
años de la biblioteca

bARCElonA tElEviSió
En la imagen superior, fotografía del archivo de Tierno Galván donde 
aparece con Willy Brandt y Felipe González. En la inferior, su hijo 
Enrique Tierno Pérez-Relaño en el acto de cesión del archivo en 2012

El olvido del archivo fue tal 
que, tras la firma del convenio, de 
su existencia no quedó otra señal 
que los tímidos intentos de los su-
cesivos directores de la biblioteca 
para lograr fondos que permitieran 
su catalogación. Las dos institucio-
nes copropietarias de la documen-
tación, Ayuntamiento y logia masó-
nica, ignoraron lo acordado; Trias 
perdió la alcaldía en el 2015, Jordi 
Farrerons dejó la dirección de la 
GLSE, y sus sustitutos, Ada Colau y 
Xavier Molina, asumieron el cargo 
sin que, al parecer, ni ellos ni sus 
equipos supieran de la donación. 
Ahora, la información de Carrer ha 
removido memorias y, quizá, a lo 
largo de este año, el archivo de En-

rique Tierno deje de ser un amasijo 
de carpetas olvidadas en un equi-
pamiento municipal.

Nadie sabía nada
Jordi Martí, actual concejal del 
distrito del Eixample, al que per-
tenece la Biblioteca Arús, asegura 
que desconocía que el archivo de 
Tierno Galván llevara nueve años 
olvidado en las estanterías de una 
instalación pública. Este hecho per-
mite suponer que la existencia de 
la documentación no trascendió a 
la firma del convenio y la habitual 
nota de prensa, y que en el caso de 
que lo hiciera a nadie le interesó 
el cumplimiento del compromiso 
adquirido. Martí ha sido gerente 

del Instituto de Cultura y concejal, 
primero socialista y ahora con Ada 
Colau pero insiste en que el primer 
conocimiento oficial sobre el tema 
lo tuvo durante la preparación del 
125 aniversario de la Biblioteca 
Arús, actos iniciados en marzo del 
año pasado. “Nadie valoró adecua-
damente”, añade, “el simbolismo 
que supone que el archivo de ese 
alcalde de Madrid se depositara en 
una biblioteca de Barcelona”. Martí 
dice haber encontrado la misma ig-
norancia sobre el tema en todos los 
ámbitos municipales consultados.

Enmendar esa postergación 
pasa ahora por dos instituciones, 
el Arxiu Històric de la Ciutat y la 
Fundació Catalunya Europa. El pri-
mero asumirá la parte más técnica 
del proceso, valorará la documen-
tación y la clasificará según su con-
tenido privado, vinculado al traba-
jo a la alcaldía o relacionado con el 
socialismo. La Fundació Catalunya 
Europa asumirá la restauración 
del material que lo precise, foto-
grafías por ejemplo, catalogación 
y digitalización. Martí considera 
que esta entidad ha realizado un 
“excelente trabajo” con el legado 
de Pasqual Maragall y que acumula 
experiencia en ese campo y capa-
cidad suficiente para realizar una 
tarea similar con el archivo del 
exalcalde de Madrid. Tierno Gal-
ván mantuvo una buena relación 
con Barcelona y confrontar ambos 
archivos permitirá compartir infor-

mación común. El trabajo anterior 
puede prolongarse durante meses 
pero, en cualquier caso, según el 
concejal, “acabará en los primeros 
meses del 2021” y quedará deposi-
tado en la Biblioteca Arús a dispo-
sición de quien quiera consultarlo.

Martí confía en que al térmi-
no de ese proceso se pueda saber 
por qué el archivo ha acabado en 
Barcelona. En la donación no hubo 
transacción económica alguna, 
como suele ocurrir en otros casos, 
así que la elección de destino fue 
decisión personal de Tierno Pérez-
Relaño, disconforme con la situa-
ción de los equipamientos públicos 
de Madrid, según informó Carrer 
en su número anterior. No constan 
los vínculos con la masonería del 
exalcalde, por lo que la elección 
de la Biblioteca Arús como depo-
sitaria del legado puede estar re-
lacionados con los de su hijo, re-
sidente ahora en Barcelona donde 
frecuenta la sede de la Gran Logia 
Simbólica Española.

La logia masónica colaborará
Pero el Ayuntamiento no ha sido 
el único firmante del convenio del 
2012 que olvidó los compromisos 
adquiridos. La logia masónica, co-
propietaria del legado, no se in-
teresó nunca por la situación del 
archivo ni buscó una solución para 
el mismo. Xavier Molina, actual 

gran maestre, también asegura 
que no fue informado del tema al 
asumir su cargo, reconoce que la 
institución ha fallado y se muestra 
dispuesto a colaborar en el proceso 
de recuperación del archivo. Tras 
conocer la información apareci-
da en Carrer se puso en contacto 
con la dirección de la biblioteca 
y está pendiente un encuentro 
con representantes municipales a 
los que ofrecerá su colaboración. 
Molina puntualiza que el presupu-
esto de su logia es muy reducido 
-“tenemos unos mil hermanos, so-
mos la segunda en importancia de 
España”-, pero insiste en que la 
GLSE ayudará para que el archivo 
se abra al público.

La Biblioteca Arús es el úni-
co personaje de esta historia que 
puede dar por bien empleado el 
tiempo transcurrido. Curó las he-
ridas más graves del material reci-
bido, conservó durante nueve años 
la documentación con su escaso 
presupuesto, buscó ayudas que se 
le negaron y llamó a puertas que 
nunca se abrieron. Ahora, si el 
olvido no se impone de nuevo, el 
equipamiento abrirá su hermosa 
sala de consulta al legado de un 
alcalde de Madrid que, no sabemos 
por qué, apareció en Barcelona.

lEl Arxiu Històric y la 
Fundació Catalunya 
Europa se encargarán 
de preparar el material 
para su consulta pública
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CARolinA b. 
gARCíA-EStévEz
Profesora serra Húnter de 
Historia de la arquitectura, 
etsab-uPc

“Siempre se construye en la pro-
longación de las trazas de la ciu-
dad ya existente” (Enric Miralles, 
El esponjamiento, El País, 9 de 
noviembre de 1995).

La arquitectura de Enric Miralles 
(1955-2000) toma como punto de 
partida la asignatura pendiente 
de recuperar un urbanismo para y 
desde el ser humano. La ausencia 
de una planificación global a lo lar-
go de 40 años de dictadura había 
relegado la mayoría de sus barrios 
a una infradotación de servicios y 
equipamientos colectivos.

Los primeros años de la demo-
cracia ofrecieron al arquitecto un 
terreno fértil de experimentación 
a través de los innumerables con-
cursos a los que optó junto a la que 
sería su esposa y compañera de 
estudio hasta 1991, Carme Pinós. 
Ayuntamientos, sedes provinciales 
de Diputaciones, colegios de arqui-
tectos, centros de asistencia pri-
maria, plazas y parques públicos, 
cementerios, puentes y avenidas, 
fueron algunos de los programas a 

los que optaron, renovando aque-
llos fragmentos de ciudad desde 
una arquitectura que aspiraba a 
transformarse en espacio público, 
a medio camino entre el monu-
mento y la infraestructura.

Porque parte de la polémica 
que su obra despertaba, y aún 
despierta, recae en la capacidad 
de su arquitectura de hacer visi-
ble todo aquello que en nombre 
del progreso y el capital se había 
borrado en la reciente historia ur-
bana. La principal función del mo-
numento debería ser la de evocar 
unos valores universales, un men-
saje colectivo. Desde la Plaça dels 
Països Catalans (1981) -junto a A. 
Viaplana y H. Piñón- hasta el mal-
tratado complejo de Tiro con Arco 
(1991), su arquitectura siempre ha 
batallado en el difícil terreno de la 
invisibilidad, una condición que el 
arquitecto se encargó de reclamar 
en más de una ocasión.

La reforma para el Centro Cívi-
co en la Casa Golferichs (1985) fija 
el primer alto en esa genealogía de 
intervenciones. Se trata del primer 
concurso en el que la pareja de 
arquitectos participa. Junto al pa-
lacete modernista del arquitecto 
Joan Rubió i Bellver (1900-1901), 
el concurso planteaba la reforma 
al edificio adyacente, de escasa 
calidad arquitectónica, pero que el 
Ayuntamiento solicitaba conservar. 
La actuación de los arquitectos re-
hace el interior en su totalidad, con-

servando únicamente la fachada. 
Una intervención radical y excesiva, 
pero que daba respuesta a una línea 
ideológica con la que los arquitectos 
habían planteado su participación 
en concursos públicos a lo largo de 
la década de los años 80.

Intervención en la Mina
Para la reforma del Centro Cívico 
de la Mina (1987-1992), Miralles y 
Pinós llegaron a definir el centro 
cívico como unas balconadas que 
buscaban el aire libre, mientras la 
envolvente que clausuraba el inte-
rior debido a la alta conflictividad 
social del barrio aspiraba a volver-
se transparente, desaparecer. Una 
operación de reversibilidad del 
paisaje invisible donde los capite-
les se presentan descarnadamente 
desnudos, remitiendo al mito fun-

dacional de la arquitectura como 
cobijo. Un interior que aspira a ser 
exterior, público en su vocación de 
construir significados.

Un lugar que insinuó también 
el carácter de las Cubiertas para 
la avenida Icaria (1990). En el año 
1988, nadie contaba con la presen-
cia de Miralles en la Vila Olímpica. 
Finalmente, y tras difíciles nego-
ciaciones, al arquitecto se le enco-
mienda un resto, la futura avenida 
Nueva Icaria.

La propuesta de Miralles para la 
Barcelona olímpica es un manifies-
to crítico contra el urbanismo im-
perante, que denuncia un pasado 
borrado y sepultado en pro de los 
intereses del capital. Sus cubier-
tas recuperan la realidad invisible 
que constituía el origen de la Vila 
Olímpica, y cuyo tejido industrial 

fue destruido sin consideraciones. 
El resultado no es más que el prelu-
dio de una catástrofe ideológica y 
formal que acontece tanto a nivel 
urbano como a nivel disciplinar, y 
que interroga la validez del intento 
de unir los límites de la Barcelona 
burguesa del Ensanche de Cerdà 
con la Barcelona proletaria de Po-
blenou. Una turbulenta espiral de 
energía, tal y como Oriol Bohigas 
reconoció en un escrito reciente. 
La caída de Ícaro es la caída del gi-
gante. Mientras su muerte y sepul-
tura es la secuencia que resume la 
vida temporal de las cubiertas de 
la avenida, en una crítica radical a 
la arquitectura que dio forma a la 
fiesta de la olimpiada.

Tras su intervención en Icaria, la 
prensa local recogió las palabras, 
siempre críticas, del arquitecto 

al referirse a las consecuencias y 
efectos de la Barcelona Olímpica. 
Una serie de artículos dan cuenta 
de ello a partir de 1993: “Com-
pleja como un tapiz barroco”, 
“El esponjamiento”, “Las llaves 
de la ciudad” o “¡Mira qué habéis 
hecho!” son tan solo cuatro títu-
los que sitúan el tiempo como el 
principal protagonista de su ar-
quitectura en un claro manifiesto 
contra las intervenciones que ha-
bían capitalizado la radical trans-
formación de la ciudad. Miralles 
siempre manifestó su oposición a 
ese urbanismo oficial de Barcelona 
y criticó abiertamente sus decisio-
nes respecto al patrimonio arqui-
tectónico y las ideas sobre cómo 
resolver estos problemas en una 
ciudad donde el turismo empezaba 
a obligar a extraer plusvalía de los 
únicos lugares donde ello era posi-
ble: Ciutat Vella, un término que 
Miralles odiaba.

El mercado de Santa Caterina
En Ciutat Vella fue donde desarro-
lló uno de sus últimos proyectos, 
ya en compañía de Benedetta Ta-
gliabue. Se trataba de la remo-
delación del antiguo Mercado de 
Santa Caterina (1997), un proyec-
to que se inicia desde el diseño de 
la estructura de cubierta. Un mer-
cado es sólo eso: una estructura. 
Una máxima que nos sitúa de nue-
vo en el terreno de una pretendi-
da monumentalidad que aspira a 
transformar el interior de un mer-
cado en una nueva plaza pública, 
a la vez que lidia con los embates 
del tiempo. El paisaje invisible era 
incontestable: necrópolis romana, 
convento medieval y mercado, un 
desafío para su trabajo. Por ello 
Santa Caterina solo podía ser esta 
continuada alegoría de la muerte 
que el programa y el lugar reque-
rían. Miralles murió el 3 de julio 
de 2000. El destino de los gigantes 
clásicos también es ése: perecer.

Que su arquitectura aún nos 
haga sentir esa doblez del tiem-
po no es más que la verdadera 
batalla ganada por el arquitecto. 
Contra todo lo que hemos perdi-
do. Y lo vemos, ahora, mirando 
adelante hacia atrás.

20 años sin Enric Miralles, 
todo lo que hemos perdido

ARxiu
Enric Miralles asumió el reto de remodelar el Mercado de Santa Caterina

lA medio camino entre 
el monumento y la 
infraestructura, su obra 
aspiraba a convertirse 
en espacio público

joRdi SolAnAS
Una de les últimes obres de Miralles va ser la plaça Ángel Pestaña del barri de la Prosperitat. 
L’arquitecte va morir abans de veure-la acabada i va ser Benedetta Tagliabue qui va dirigir les 
importants modificacions que s’hi van haver de realitzar, com allargar l’amplada d’alguns graons o 
respectar el pas natural dels vianants, cosa que  obligava a tallar els grans bancs amb forma de “M” 
(la firma de l’arquitecte!). Va costar molt que s’admetessin les propostes veïnals, però la plaça s’ha 
convertit en el veritable cor i plaça major del barri / Redacció



CARRER156 febrer 2021 CARRERS 27

Av dE PoblEnou, foRt 
PiEnC, SAgRAdA fAMíliA 
i Clot-CAMP dE l’ARPA

Respecte a la participació veïnal, 
des de 2007 mai no s’ha complert 
del tot el Compromís per Glòries 
(CxG), però hi havia un mínim ac-
ceptable de reunions, informació i 
participació. Des de fa més de dos 
anys s’ha anat a pitjor i ara, amb la 
pandèmia, alguna vegada s’ha ar-
ribat a nivells inacceptables. Amb 
pandèmia o sense, si hi ha voluntat 
política, hi pot haver plena parti-
cipació establint els mecanismes 
adequats. Reclamem que es faci 
així a partir d’ara i en tots els as-
pectes i temes.

PMU privat
Dimarts 12 de gener se’ns va infor-
mar telemàticament dels princi-
pals aspectes sobre l’aprovació del 
PMU per sota de Consell de Cent, 
però no se’ns va enviar el text fins 

a l’endemà, i dijous ja ho van apro-
var sense esperar l’opinió de les AV. 
Ho trobem inacceptable, i més te-
nint en compte que les AV havíem 
presentat al juliol un document 
amb propostes constructives, que 
no s’ha respost durant tots aquests 
mesos. El PMU que han aprovat és 
molt important, amb temes que es 
milloren (alçades menors a Diago-
nal-Castillejos, ubicació final per a 
l’Escola Gaia) al mateix temps que 
es compliquen bastant més altres 
que ja ho eren (edificis de la finca 
Sòcol-Ona). A més, es deixa sense 
garantir del tot una nova ubicació 
per al Centre Integral de Formació 
Professional-CIFP que havia d’anar 
a la Fàbrica dels Paraigües. Amb 
treball conjunt i lleial, en aquests 
mesos s’haguessin pogut trobar so-
lucions consensuades.

Equipaments de barri
l’Ajuntament sempre parla d’equi-
paments de barri, però la realitat 

és que d’uns 15 que preveia el 
CxG, només n’hi ha tres o quatre 
de fets. En canvi, sí que han tin-
gut voluntat política i diners per 
invertir moltíssim més en els equi-
paments de ciutat. 

I ara ens trobem que als PAD-
PAM-PIM 2020-2023 inicials no hi 
consten ni inversions ni compro-
misos concrets que garanteixin 
que els equipaments de barri 
més urgents i viables es facin 

en aquest mandat. Reclamem, i 
reclamarem amb força, que en 
l’aprovació definitiva d’aquests 
plans s’hi incloguin com a mínim 
els aspectes que plategem a con-
tinuació.

Consensuar les modificacions 
necessàries i els projectes per 
als equipaments de l’entorn: Fa-
rinera: auditori-cinema, casal de 

joves, residència, centre de dia 
i inici de les obres dels equipa-
ments municipals.

Consensuar el projecte de la 
Fabrica del Sucre i inici de les 
obres de l’equipament.

Consensuar el projecte de poli-
esportiu Poblenou-Fort Pienc i co-
mençar les obres.

Consensuar el projecte i co-
mençar les obres del CAP Fort Pi-
enc i de l’equipament residencial 
per a gent gran que hi ha d’anar 
a sobre.

Consensuar el projecte per la 
zona Sòcol/Ona que inclogui el 
CIFP, habitatge públic de lloguer 
de gestió directa que vindria del 
PMU i l’habitatge dotacional de 
gestió pública que hi càpiga. Re-
clamem que el procés per consen-
suar i tramitar aquest projecte 
segueixi el mateix ritme que el 
del PMU privat.

Per altra banda, reivindiquem 
signar un nou compromís per es-
crit sobre els equipaments de 
barri que inclogui tots els del 
CxG encara no fets i que concre-
ti la localització i superfícies, 
terminis dels projectes, terminis 
i quantificacions aproximades de 
les inversions. Aquest compro-

mís actualitzat i signat s’hauria 
d’aprovar en una comissió de se-
guiment, de veritat, i en el ple-
nari municipal.

Habitatge
Dels més de 1.500 pisos de tot 
l’àmbit Glòries, ja se n’han fet 
centenars de venda, però encara 
cap de lloguer públic de gestió di-
recta, que són els que socialment 
es necessiten.

Les AV estem treballant el Pac-
te per Habitatge Públic a Glòries 
que calcula que se n’hi poden fer 
uns 600 o 700 pisos públics de llo-
guer de gestió directa (HPLLGD) 
si l’Ajuntament hi dedica totes 
les seves finques edificables i els 
seus drets.

A l’Illa Glòries es va acordar 
que el 80% serien HPLLGD, però 
ara volen que només ho sigui el 
53%. Reclamem que, com a mínim, 
ho sigui el 80% pactat.

Al PMU es parla de 200 pisos 
“protegits” (com es feia fa 20 
anys), però se’n hi poden fer quasi 
300 de HPLLGD si s’esgoten totes 
les vies possibles. Això és el que, 
ara i en el futur, socialment es 
necessita i és el què reivindiquem 
que es faci.

Llums i ombres sobre la 
transformació de les Glòries

Reclamem una reunió immediata per parlar 
del Pla de Mobilitat de la zona, que ha de 
garantir que la contaminació estarà sempre 
per sota dels límits marcats per l’OMS. El 
túnel ha de ser d’entrada (com es va acordar), 
de dos carrils per a cotxes i un carril per 
a busos. El Pla ha d’incloure més busos 
interurbans i millores al carril bus sense 
incrementar el trànsit en altres barris.
tRAMviA
Reclamem participar en tots els projectes 
relacionats. Cal un conveni amb l’empresa 
Tram que garanteixi la connexió i que no doni 
més beneficis a privats amb inversió pública.
ContAMinACionS
Exigim mesurament continu de les 
contaminacions a les dues boques dels túnels, 
que les dades es reflecteixin en pantalles 
públiques amb una gestió activa del trànsit.
PARC dE glòRiES
Fins ara no hem pogut participar en els 
projectes definitius de les zones que queden 

per fer. Reclamem poder fer-ho de forma 
immediata. Volem que el parc pugui ser una 
Canòpia de veritat d’aquí 10 o 20 anys. Amb 
“retallades” en l’arbrat previst no ho podrà 
ser. Reivindiquem posar-hi més arbres i 
substituir els morts. Reclamem una reunió 
sobre la part ja feta per parlar de millores, 
manteniment, gespa, etc.
obRES dE lA SuPERfíCiE dE lA gRAn viA
Han dit que les obres començarien al tercer 
trimestre de 2023. No és acceptable, perquè 
la previsió era acabar el segon trimestre de 
2022. Com a molt, podríem acceptar començar 
a mitjan 2022.
CobRiMEnt dE lES viES dE REnfE
Cobriment amb zona verda de les vies de Renfe 
(entre els carrers Zamora i Àlaba) d’acord amb 
allò acordat i previst a la MPGM de 1999.
obERtuRA dEl CARRER PAMPlonA
Obertura del carrer Pamplona, entre Bolívia 
i Tànger, per millorar i descentralitzar la 
mobilitat de tota la zona.

El Pla de Mobilitat, urgent

lLes entitats revisen 
el compliment del 
Compromís per Glòries 
i denuncien un retrocés 
en la participació

El moviment veïnal de l’entorn de la plaça 
de les Glòries posa al dia la seva taula 
reivindicativa en el context de l’aprovació 
dels plans d’actuació municipals

 Encants Veïnals?
 Encara no coneixes els

És la botiga online de la Favb, en la qual trobaràs des 
de les samarretes “Sóc veïna” o sobre la sanitat pública 
fins al calendari de l’Azagra. Entra-hi i remena!

n a: www.favb.cat
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Nou Barris, la forja 
d’un districte en lluita

lA boRdEtA
Parc de Can Batlló
S’ha aprovat de manera inicial 
el projecte per al parc de Can 
Batlló al barri de la Bordeta. 
Estarà integrat amb el patrimoni 
industrial i la zona verda, amb 
bosc inclòs, ocuparà un total 
de 26.000 metres quadrats. 
El projecte està en fase 
d’informació pública a l’espera 
que es presentin al·legacions. 
Un cop superats els tràmits, es 
preveu que les obres comencin 
a final d’any. El pressupost és de 
24,8 milions d’euros i les obres 
tindran una durada de 14 mesos.

CiutAt vEllA
Reinventar el barri
La plataforma veïnal Emergència 
Ciutat Vella reivindica davant 
l’Ajuntament que es replantegi 
el model econòmic del districte, 
actualment massa depenent del 
turisme. Volen una transformació 
que, a la manera del Pla del 22@ 
del Poblenou, treballi cap a un 
canvi estructural que tingui en 
compte diferents factors com les 
persones que hi viuen, el comerç, 
l’habitatge o la seguretat.

difEREntS bARRiS
Escoles contra el fum
40 escoles i instituts van tallar 
el trànsit a l’Eixample, Horta-
Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí 
per dir prou a la contaminació 
atmosfèrica i acústica derivada 
del trànsit, per denunciar les 
greus conseqüències per a la 
salut de les nenes i nens. No era 
la primera vegada que ho feien: 
el passat mes d’octubre ja van 
realitzar una acció al carrer 
d’Aragó. Hi tornaran cada dos 
divendres si no es prenen mesures.

zonA fRAnCA
Els pitjors carrers
Un l’estudi sobre la qualitat dels 
carrers de Barcelona conclou que 
quatre dels deu pitjors es troben 
al barri de la Marina de la Zona 
Franca (lletres C i L, números 
50 i 61). Són carrers de gran 
circulació, vies d’entrada a la 
ciutat, que tenen poc espai per 
a vianants i poc verd. S’hauran 
de remodelar!

PoblEnou
Can Ricart
Ja fa 12 anys que el recinte 
industrial de Can Ricart es va 
declarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional, cosa que, en teoria, 
n’havia d’assegurar la protecció 
i recuperació. Però el projecte 
de la Universitat de Barcelona 
va fer figa i el conjunt, com 
denuncia l’AV del Poblenou, 
es va deteriorant cada dia que 
passa. No es pot esperar més. 
Si la cosa continua així, aquest 
patrimoni es perdrà per sempre. 
L’Ajuntament i la Generalitat en 
són responsables!

Clot-CAMP dE l’ARPA
Parcs degradats
Durant el matí del dissabte 23 de 
gener el veïnat va reivindicar amb 
dues cadenes humanes la millora 
dels parcs de Can Miralletes i 
del Clot. Els jardins estan molt 
degradats i la situació requereix 
una actuació urgent. A més, 
al parc de Can Miralletes existeix 
una masia buida pendent de 
rehabilitació des de fa deu anys. 
Les entitats veïnals lamenten 
que el PAD no inclogui millores 
en aquests espais degradats.

Breus
de barri

MARC villoRo

Fa 50 anys que el moviment veïnal 
de Nou Barris es va posar en mar-
xa amb la creació l’11 d’abril de 
1970 de l’aleshores “Asociación de 
Vecinos del sector Vallbona-Torre 
Baró-Trinidad”. A Torre Baró, con-
cretament a l’avinguda Escolapi 
Càncer i a prop de l’estació de me-
tro del barri, hi ha un faristol que 
ho recorda des del 9 de març de 
2019, quan va tenir lloc un emotiu 
acte amb desenes de veïns i veïnes, 
entre els quals un dels impulsors de 
l’entitat, Ignasi Catalán, que als 93 
anys va prendre la paraula amb una 
sentida intervenció. Catalán, que 
fou qui va proposar al cap de pocs 
mesos de fundar-se el nom de Aso-
ciación de Vecinos de Nou Barris (i 
que finalment va donar nom al dis-
tricte), va morir el març de 2020.

L’entitat va néixer en gran part 
com a resposta al pla parcial Tor-
re Baró-Vallbona-Trinitat aprovat 
per l’Ajuntament de Barcelona, 
amb José María de Porcioles enca-

ra com a alcalde, el novembre de 
1969 i presentat tres mesos més 
tard. Aquest pla, que afectava 535 
hectàrees de la zona, no resolia les 
necessitats del veïnat pel que feia 
a l’habitatge, la manca d’equi-
paments, la millora del transport 
públic i la mobilitat o la connexió 
entre barris. Ja des del primer mo-
ment els veïns s’hi van oposar, es 
van organitzar per tal que el pla no 
tirés endavant i posteriorment van 
presentar nombroses impugnaci-
ons. Amb Porcioles fora de l’alcal-

dia i Enric Masó al capdavant del 
consistori municipal, el pla es va 
aprovar però no es va arribar a im-
plementar i es va acabar anul·lant.

L’Associació de Veïns de Nou 
Barris estava formada per diverses 
seccions -una per barri- i inicial-
ment en tenia nou (ara el districte 
consta de 13 barris). A elles s’hi va 
afegir l’any 1972 la de Prosperitat. 
Joan Catafal va ser un dels funda-
dors i explica com al principi “era 
precari tot plegat, les primeres 
reunions de la secció es van cele-
brar en cases particulars perquè 
no teníem local, el primer va ser a 
la parròquia de Santa Engràcia, on 
ens reuníem unes 15 persones. Un 
cop a la setmana hi havia una re-
unió de coordinació a l’AV de Nou 
Barris, a Torre Baró”. I recorda 
com ell va ser escollit primer pre-
sident de la secció, càrrec al qual 
obligava el Govern Civil: “vam fer 
un sorteig amb una caixa de llu-
mins un dels quals no tenia el cap, 
i em va tocar”.

Celebració en plena pandèmia
La pandèmia del coronavirus ho 
condiciona tot, també la cele-
bració dels 50 anys del moviment 
veïnal a Nou Barris. Adaptats al 
context actual, han tingut lloc di-
versos actes per recordar-ho i cele-
brar-ho. El 26 de setembre passat 
es va presentar a la marquesina de 
la Via Júlia el número especial de 
la revista Clatellot, el butlletí que 
edita regularment la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns i Entitats 
de Nou Barris. En ell els barris fan 
un repàs a les lluites més impor-
tants. La presentació va aplegar 
unes 60 persones, una xifra similar 
d’assistents que es varen reunir el 
9 d’octubre en la celebració que 
va acollir l’Ateneu Popular de Nou 
Barris. Va ser un acte senzill, mo-
dest, en un lloc emblemàtic del 
districte que, per l’acció dels ve-
ïns, de planta asfàltica va esdeve-
nir un centre cultural gestionat des 

del barri. Per la seva part, l’Arxiu 
Històric de Roquetes-Nou Barris ha 
adaptat dues de les seves activi-
tats periòdiques -les passejades 
pel barri i les històries de cafè- per 
repassar la història del moviment 
veïnal del districte.

L’activista veïnal Aurora Álva-
rez, Yoyi, membre de la Coordina-
dora i presidenta de l’AV Verdum 
creu que la pandèmia ha marcat 
molt la celebració dels 50 anys, ja 
que “el telemàtic no és el nostre 
espai habitual. Plantejàvem fer 
bastantes trobades, com ara una 
taula rodona a l’Ateneu, que no 
s’han pogut fer. 50 anys són molts, 
i les associacions de veïns estem 
en un procés de canvi generacio-
nal. Precisament, com ha de con-
tinuar el moviment veïnal de la mà 
de la gent jove és un debat que no 
s’ha pogut fer”. Un dels reptes del 
moviment veïnal és com abordar 
aquest relleu. A Nou Barris hi ha 

gent jove organitzada que participa 
en la vida associativa i creen espais 
i llaços comuns. “Molts dels nostres 
fills continuen compromesos en els 
casals de joves o en espais com el 
Sindicat d’Habitatge. També molts 
d’ells s’hi enganxen quan es lliga 
la reivindicació amb la festa (una 
cosa molt de Nou Barris): les festes 
majors, la Cultura va de Festa o el 
Carnestoltes en són un exemple. 
Som en uns barris on la cultura i la 
festa han servit molt per crear una 
identitat pròpia”, assegura.

En aquest sentit, Catafal apun-
ta que “a Prosperitat hi ha un in-
tent molt seriós d’entrada dels 
joves. La gent gran hi continuarem 
sent, però el mètode de treball ha 
de canviar”. Per a Álvarez, “a Nou 
Barris el jovent està organitzat i 
empeny molt amb noves formes de 
fer. I és un orgull veure com con-
tinua organitzant-se, lluitant i rei-
vindicant les coses comunes”.

Nou Barris s’ha construït a base de la lluita 
constant del seu veïnat, que s’ha mobilitzat 
per reivindicar qualsevol millora des del 
seu aixecament, quan tot estava per fer, fins 
denunciar que és un dels districtes més afectats 
per les conseqüències de la crisi sanitària

La lluita per la millora dels habitacles ha sigut constant als barris 
del districte com ara a la Guineueta, Ciutat Meridiana, Trinitat 
Nova, Turó de la Peira, Verdum o el cas de Can Peguera, que ha 
evitat la demolició del barri en el seu conjunt. Un altre àmbit 
important de reivindicació ha sigut l’obertura d’equipaments, com 
l’Ateneu Popular de Nou Barris a Roquetes, la masia de Torre 
Llobeta que va esdevenir un centre cívic, la recuperació del solar 
de l’antiga fàbrica Harry Walker a Prosperitat o la plaça de Sóller 
com a zona verda al barri de Porta. A Canyelles la lluita va ser 
per la cobertura de la ronda de Dalt, mentre que molt anterior fou 
el segrest d’autobusos perquè el transport públic arribés a Torre 
Baró o que l’aigua potable ho fes a les cases de Vallbona.

Millores en l’habitatge 
i equipaments 
per als barris

lEl moviment veïnal de 
Nou Barris celebra 50 
anys malgrat la Covid 
amb la vista posada 
al relleu generacional

ARxiu Av RoquEtES
Veïns contruint el clavegueram al barri de Roquetes
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La Bostik, a l’espera que 
l’Ajuntament faci els deures
dAvid gARCíA MAtEu

Pràcticament tres dècades enrere, 
el veí, arquitecte i activista cultu-
ral Xavier Basiana imaginava l’arri-
bada de l’AVE a la Sagrera en una 
ciutat que, amb els Jocs Olímpics, 
s’havia oblidat de la franja nord. 
“Quan era jove amb el meu equip 
vam convèncer l’arquitecte Nor-
man Foster perquè donés suport 
al nostre projecte de portar l’alta 
velocitat al barri; crear una nova 
centralitat a Barcelona que va 
omplir d’il·lusió els veïns en creu-

re que això seria la nova plaça de 
Catalunya, però ara em sento una 
mica responsable per com ha avan-
çat tot plegat”, expressa.

Com va creure que seria la mi-
llor manera de compensar aques-
ta decepció que encara s’allarga 
fins avui? “Com que l’Ajuntament 
tampoc no va impulsar els equipa-
ments vinculats a l’obra, amb el 
pas dels anys he intentat dur-los 
a terme des d’un vessant raríssim: 
fer que la gent s’organitzés per 
conquerir fàbriques abandonades”. 
Una tasca que ha deixat pel camí 
espais tan icònics com la Nau Iva-
now, l’Espai 30 i ara, la Nau Bostik.

El futur incert de la Bostik
Si bé els dos primers espais van 
ser traspassats d’una manera o 
una altra a l’administració, la 
Bostik actualment és un rara avis 
a la ciutat. “Es tracta de l’última 

gran fàbrica que queda en un bar-
ri de fàbriques, si deixàvem que 
l’enderroquessin, tota la memò-
ria industrial desapareixeria; per 
això vam decidir omplir-la de vida 
cultural i comunitària”, recorda 
Basiana. Un projecte que encara 
el seu sisè aniversari en qüestió 
de setmanes, però que no té del 
tot clar el seu futur: el projecte 

urbanístic de la nova estació in-
termodal de la Sagrera preveu, 
de partida, l’enderrocament 
d’aquest edifici. Dit d’una altra 
manera, el responsable del centre 
veuria com el seu projecte ferro-
viari acaba per desnonar la seva 
darrera aposta cultural.

“No s’entendria o seria molt 
difícil de justificar que, per una 
qüestió de qualificació urbanís-
tica, a algú de l’Ajuntament se 
li passés pel cap no mantenir la 
Bostik”, respon el també impulsor 
de la nau, Jorge Sánchez. “Al final 
aquest és un espai que respon a to-
tes les coses que una administració 
voldria dur a terme: comptar amb 
un espai a cost zero, només tenir 
la necessitat de rehabilitar-lo, 
mantenir amb vida un patrimoni 
industrial i cedir-ne la gestió al 
teixit associatiu i social del seu 
barri”, analitza.

Solució en mans d’Urbanisme
Des del grup impulsor de la nau 
de creacions culturals i socials te-
nen molt clar quin és el seu sal-
vavides: la signatura de la tinent 
d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme, 

Infraestructures i Mobilitat, Janet 
Sanz. Tal i com constaten, és la 
regidora qui ha de donar el vis-
tiplau al canvi d’usos d’un solar 
que tindria un altre destí segons 
l’actual planejament de l’estació. 
“Sanz ha de fer els deures i co-
mençar a tramitar el canvi d’usos, 
però sembla que des de l’Ajunta-
ment ho segueixen deixant per a 
més endavant en no considerar-ho 
urgent”, valora Sánchez.

Tal i com constaten des de la 
coordinació de l’espai sagrerenc, 
només cal aprovar una permuta 

de solars. És a dir, consignar part 
dels metres quadrats que s’havien 
de destinar a equipaments a la Sa-
grera en el solar que ara ocupa la 
Bostik. “Ens estranyaria molt que, 

després de tot el que s’ha fet a 
la Bostik, ara es decidís enderro-
car-la”, expressa Basiana, qui re-
corda que La Llave de Oro, com 
a titular de la fàbrica, tampoc té 
res a perdre amb l’operació. “Tot 
el contrari, la societat Barcelona-
Sagrera Alta Velocitat (BSAV) ja els 
ha assegurat un solar per edificar 
en proporció al que ja tenien i, a 
sobre, s’estalviaran haver de pa-
gar l’enderrocament de la nau”, 
apunta l’activista cultural.

L’epicentre de la Sagrera
“L’espai de 5.000 metres quadrats 
que hem aconseguit rehabilitar és 
en ell mateix una meravella; tenim 
fins a 45 residents amb projectes 
artístics i tota una activitat asso-
ciativa i veïnal vinculada a la Sa-
grera”, destaca Sánchez. De fet, el 
recinte industrial ha sigut un dels 
primers espais del barri a adap-
tar-se a la nova realitat de la pan-
dèmia i va muntar al  pati exterior 
una terrassa que servís com a espai 
de trobada per al veïnat, les enti-
tats, les plataformes i els diferents 
colors polítics que se’l volguessin 
fer seu. “Tot el barri està a la Bos-
tik”, resumeix l’impulsor.

La principal complexitat que 
es presenta a l’hora de mantenir 
el recinte, però, és la manca de 
recursos dels quals disposa l’equip 
gestor. “Amb La Llave de Oro vam 
arribar a un acord en el qual ens 
la cedien si pagàvem l’IBI i ens fè-
iem càrrec de les despeses, però 
en ser una fàbrica tan gran que ha 
estat gairebé 15 anys abandonada, 
okupada i saquejada, cada dia li 
surten coses a reparar”, relata Ba-
siana. Una sèrie de problemes que 
intenten trampejar amb els ingres-
sos que obtenen del lloguer d’es-
pais per a rodatges publicitaris, les 
celebracions de fires i les escasses 
subvencions que reben de l’ICUB.

El darrer recinte industrial de la Sagrera 
necessita un canvi en el pla urbanístic 
vinculat a l’estació de l’alta velocitat per 
salvaguardar el seu futur. En cas que no 
s’impulsi la modificació, l’espai serà enderrocat

lEl veïnat de la Sagrera, 
amb Xavier Basiana 
al capdavant, ha anat 
conquerint espais 
industrials abandonats

Mentre la comunitat de la Nau Bostik espera 
amb candeletes que l’Ajuntament compleixi 
amb la seva part per salvaguardar l’edifici, 
en paral·lel ja ha posat en marxa un procés 
per definir què volen que sigui l’espai. 
Un edifici que estarà a escassos 200 metres 
de l’estació més important de Barcelona i que, 
per tant, requerirà un aspecte arquitectònic 
a l’alçada. “Per aconseguir-ho volem engegar 
un procés participatiu entre l’administració, 
els veïns i les entitats i voluntaris per definir 

els usos i la gestió del recinte”, avança 
Sánchez. Un fet on el paper que vulgui prendre 
el consistori serà cabdal: “El nostre somni 
és que al final l’Ajuntament es vulgui quedar 
l’edifici i el lliuri al veïnat com a equipament 
municipal de gestió comunitària”, anhela 
Basiana. “Al final, els responsables polítics 
saben que amb aquesta decisió s’estalviarien 
molts diners perquè l’edifici ja està construït 
i només caldria reformar-lo per fases. 
Hi guanyaria tothom amb l’operació”, remata.

Una gestió a repensar

dC
Les grues de l’AVE amenacen la Bostik, situada al carrer Ferran Turné de la Sagrera

dAni CodinA
L’antiga fàbrica de coles industrials ha donat pas a un recinte artístic

dC
Detall de la Nau Bostik

lLa continuïtat del 
projecte passa per la 
protecció, rehabilitació 
i cessió de l’edifici al 
teixit associatiu i social
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REdACCió CARRER

L’Associació de Veïns i Veïnes de 
Torre Llobeta-Vilapicina i la Coordi-
nadora d’Entitats en defensa de la 
sanitat pública SAP Muntanya van 
convocar el veïnat de Nou Barris el 
passat 13 de desembre a les portes 
del Centre Integral de Salut Cot-
xeres, construït als antics terrenys 
de les cotxeres de Borbó després 
d’una llarga reivindicació veïnal. El 
motiu: aprofitar que es compleixen 
10 anys de la inauguració d’aquest 
equipament sanitari per denunciar 
sense pal·liatius que no hi ha “res 
a celebrar”. Les entitats són molt 
crítiques amb la gestió portada 

a terme durant aquests anys per 
l’ens semiprivat Consorci de Salut i 
Social de Catalunya (CSC) i denun-
cien entre altres greus problemes 

la disminució progressiva de les 
dotacions de tota mena de pro-
fessionals i de serveis i la rotació 

contínua de personal i directius, 
així com la falta d’una resposta 
adequada a la situació de crisi sa-
nitària derivada de la Covid. Unes 
denúncies que van ser secundades 
pels mateixos treballadors del cen-
tre, en la seva majoria dones, que 
van intervenir a l’acte per encorat-
jar el veïnat i denunciar condicions 
de treball precàries.

Després d’anys de reivindicaci-
ons i reunions amb els gestors, les 
entitats veïnals argumenten que 
tant l’Ajuntament com la Genera-
litat són plenament concients dels 
problemes que arrossega el centre 
i reclamen una gestió 100% públi-
ca de l’equipament.

El CIS Cotxeres fa 10 anys: res a celebrar!

Un nou CARRER a internet www.favb.cat                                                                   Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER sortirà al mes d’abril

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

Taula del Raval
Carrer del Salvador, 24
93 442 46 68

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
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

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

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

La Satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la Salut-
Sanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

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

Polvorí
Segura, s/n
93 432 36 42

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

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

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

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

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

SARRIÀ-SANT GERVASI
Can Caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
Escales Font del Mont, 1 A

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

Mont d’Orsà-Vallvidrera
Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez 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

Tres Torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

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

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

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

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla,104
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6 

La Miranda
Av. Coll del Portell, 74
Espai Jove Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
Consell de la Joventut
Gran de Gràcia, 190

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

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Plataforma Can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24 

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

Font del Gos
Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

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

Horta
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas 
i Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall
del Guinardó

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

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

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

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

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

NOU BARRIS
Can Peguera

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

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

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23
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
Plaça Ángel Pestaña s/n
Casal de Joves 
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

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

Torre Baró
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

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

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

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

La Sagrera
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

Meridiano Cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Sant Andreu Nord-
Tramuntana

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

Sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
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

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

SANT MARTÍ
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

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

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

Paraguay-Perú
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Casal Ca l’Isidret
Paraguai, 2

Parc
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

Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
l punts de distribució de CARRER

És tira zEju

AlbERt-9 bARRis imAtgE

lLes entitats són 
demolidores amb la 
direcció del Consorci 
de Salut Social i en 
demanen gestió pública
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El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Inma Ayora Valencia
Vicepresidenta de l’Associació 
de Veïnes i Veïns de la Prosperitat 
(Nou Barris)

“No pararem fins 
que no es retiri 
la teulada d’amiant 
de dos centres 
educatius de 
la Prosperitat”puyAl

Inma Ayora va néixer el 1973 al carrer Baltasar Gracián del barri de 
la Prosperitat. L’associació de veïns, el local de la qual es troba ara 
en aquest mateix carrer, es va fundar just un any abans. Mestra de 
l’institut-escola Antaviana al barri de Roquetes, es va posar a estu-
diar “molt tard”, després de treballar en una fàbrica de perfumeria, 
ser acomiadada amb d’altres companys en un traumàtic ERTO i tirar 
endavant dues filles que ara són adolescents. Com tants d’altres 
joves, des del CAU es va implicar en la vida associativa del barri.

Què es coïa al CAU per atreure els joves del barri?
Ens reuníem les tardes dels dissabtes al campanar cedit per 

l’església de Santa Engràcia, que tenia de responsable mossèn 
Oriol Garreta Torner, que també era el cap d’agrupament, una 
persona que transmetia compromís social. Érem molt actius, sor-
tíem a la muntanya, ens implicàvem en les activitats i les entitats 
del barri. Hi vaig estar des dels 7 anys fins als 25 i van ser uns 
anys molt importants per a mi.

Un record que se t’hagi quedat gravat de la infantesa?
Les barraques de Santa Engràcia, que estaven al davant de 

casa. Una vida molt dura per a la gent que hi vivia i molt xocant 
per als que no: recordo haver vist fins i tot un mico córrer per allà!

I de la joventut?
L’any 1998, el desallotjament de “los Pesaos” [grup que mun-

tava festes alternatives a la Festa Major] per part dels antidistur-
bis, quan era regidor Antoni Santiburcio. Va ser un moment molt 
intens per al barri. Em va tocar llegir el manifest solidari de les 
entitats, abans de cremar els focs artificials. No ho oblidaré mai.

Com i quan et vas apuntar a l’associació de veïnes?
Aquest any 2020, responent a la crida que va fer l’associació. 

Es necessitava gent de manera urgent i vaig decidir associar-me 
i entrar a la nova junta.

En coneixies l’existència?
I tant, i hi havia participat, molts cops amb la mare, en mo-

gudes que va organitzar: la lluita de Rio de Janeiro, contra els 
impostos abusius de l’aigua... Però no va ser fins fa pocs anys, 
quan vam viure el conflicte del carrer Japó per defensar l’obertu-
ra d’una mesquita al barri, que m’hi vaig apropar més. És curiós 
que la gent de la meva edat no s’hagi incorporat a l’AV. En el meu 
cas, penso que era una veïna activa però no havia descobert la im-
portància d’aquest tipus d’organització. Ja hi havia gent. Tampoc 
no ens havien demanat fins ara que hi entréssim.

Com és la nova junta?
Ens hi hem incorporat set persones i la renovació està sent 

profunda. Estem molt il·lusionats i el nostre primer objectiu és 
intentar connectar més l’associació amb el veïnat, especialment 
amb les noves generacions.

Acaba d’anunciar-se un Pla de Barris per a la Prosperitat.
El barri necessita inversió social, però també enfortir la xarxa 

comunitària. Un dels nostres objectius és que el pla deixi petjada 
més enllà dels quatre anys de durada, i per a això l’Ajuntament 
ha de comptar amb el teixit associatiu.

A banda del Pla de Barris, quins temes us ocupen?
L’amiant que tenim a la teulada de dos centres educatius del 

barri no és cap broma. Representa un greu perill per a la salut. 
Estem mobilitzats i no pararem fins que no es retiri.

Una altra reivindicació?
Que es posi en marxa el procés de transformació del solar de 

l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. El barri necessita els equipa-
ments i usos que es van pactar amb el districte.

Sembla que en aquesta legislatura finalment es construirà el 
nou Casal de Joves...
Un compromís que arriba amb sis anys de retard i que ara, 

si no hi ha sorpreses, començarà a fer-se realitat. Aquest any 
en farà 10 que els joves estan en barracots “provisionals”. Molts 
d’ells s’han fet grans durant aquest procés i ja s’han incorporat a 
altres espais comunitaris del barri. La Prospe està viva!

Sagrada Família

L’Associació de Veïns i Veïnes de la 
Sagrada Família es va fundar l’any 
1970 “amb esperit bombillaire”: 
primaven els interessos comerci-
als. Quatre anys després, al crit de 
“Volem un barri per viure-hi” es 
fa refundar i va començar el camí 
lluitador i reivindicatiu que conei-
xem fins avui, 50 anys després. Per 
fer memòria i celebrar aquesta 
efemèride, l’AV va editar al mes 
d’octubre un número especial del 
butlletí que dedica la major part 
de pàgines a repassar la història 
de l’entitat i la del barri. Felici-
tats! Qui treballa la memòria no 
perd la identitat.

El Poblenou

Amb una impactant foto de la 
nau del carrer d’Espronceda 156 
a la portada, el número 111 de la 
revista de l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou conté un inte-
ressant reportatge firmat per Marc 
Andreu que repassa la vida del 
barri sota la Covid-19, on s’ana-
litza el col·lapse de la sanitat, 
la situació de les residències, les 
dades sobre l’emergència social 
o l’impacte al comerç. Altres 
temes de fons són la posició de 
l’AV sobre l’aprovació inicial de la 
modificació del Pla 22@ o la crida 
per a la recuperació arquitectòni-
ca del conjunt de Can Ricart.

De cap a peus

La degana de la premsa de barri 
desitja feliç 2021 i “llarga vida 
a les reivindicacions veïnals”, 
i dedica el dossier central a 
explicar com s’ha viscut el Nadal 
al barri en temps de pandèmia. 
Hi trobareu articles sobre la lenta 
remodelació de la Meridiana, la 
pacificació del carrer Gran de Sant 
Andreu o el projecte per a l’esta-
ció de Sant Andreu Comtal, sense 
oblidar la lluita per fer complir els 
compromisos sobre els equipa-
ments de les antigues Casernes. 
L’ecopacifista Jordi Bigues explica 
en una entrevista les proves pilot 
de la recollida de residus al barri.

Salvem l’illa de les 
bugaderes d’Horta

Revistes
de barri

La Favb
informa

AV HoRtA, AV foNt d’EN 
fARguES, El pou, Col·lEgI 
d’ARquItECtES, fAVb

L’illa formada pels carrers Grano-
llers, Baixada de Can Mateu, Llo-
bregós i plaça de les Bugaderes 
està ocupada per les cases i els 
horts del carrer d’Aiguafreda, tots 
amb pou compartit i safareig; la 
masia de ca l’Eudald amb uns horts 
esplèndidament cuidats, pou, sa-
fareig i figuera (de més de 150 
anys); i tres cases iguals que les 
del carrer d’Aiguafreda, a tocar 

de la Baixada de Can Mateu, amb 
la disposició característica i única 
del poble d’Horta: la casa a la part 
nord de la parcel·la per deixar 
l’hort a sud, ben assolellat, tam-
bé amb horts, pous i safareigs. Tot 
plegat forma un conjunt d’alt va-
lor històric, educatiu, tradicional i 
ecològic sorgit a mitjans del segle 
XIX, que hem tingut la sort que ens 
arribi pràcticament intacte.

Ara, l’Ajuntament i el grup im-
mobiliari Vertix volen enderrocar 
les cases i els horts del carrer Llo-

bregós per fer uns jardins dignes de 
la promoció d’alt standing que es 
farà a l’altra banda del carrer, mu-
tilant i alterant greument la unitat i 
coherència d’aquest conjunt rural.

Les associacions veïnals d’Hor-
ta i Font d’en Fargues, el Grup 
d’Urbanisme i Patrimoni d’El Pou, 
el grup territorial d’Horta-Gui-
nardó del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i la Favb demanem 
que s’anul·li l’actual projecte 
d’urbanització de la Baixada de 
Can Mateu i es redacti un nou 
projecte respectuós amb la sin-
gularitat de l’entorn històric. Un 
altre urbanisme és possible!

lEntitats veïnals i 
patrimonials inicien 
una campanya perquè 
la urbanització de Can 
Mateu preservi l’entorn

ARxIu
Safareig al carrer Travi d’Horta. A sota, la web de la iniciativa

L’AV d’Horta promou la recollida 
de signatures a través de Change.
org. Més de 3.000 persones han 
firmat ja la petició, dirigida a 
l’Ajuntament de Barcelona



CARRER156 febrer 2021 LA DEL DARRERE 32

Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Estamos viviendo, o malviviendo, 
de la solidaridad de la gente”

José Miguel 
Benítez
Hostelero del Gòtic

néstoR bogAjo
entrevista

DAni CoDinA
fotografia

Morir de fred
El passat 11 de gener dues persones sense llar van ser trobades 
mortes a Barcelona. Dormien al carrer, una d’elles prop del mercat 
de la Barceloneta i l’altra al parc de la Ciutadella. Tenien 32 i 38 
anys respectivament. Quan el cos humà baixa dels 35 graus comença 
a perdre la calor més ràpid que la produeix, el flux sanguini es 
ralenteix i el quadre d’hipotèrmia pot donar lloc a una fallada 
orgànica generalitzada. I mors de fred. En casos com aquests, les 
administracions acostumen a explicar que a aquestes persones les 
havien ofert un lloc segur per passar la nit que no havien acceptat. 
Simplement, és una excusa. Les campanyes temporals no són una 
solució. Els llits provisionals no són una solució. Que no t’hi puguis 
emportar el gos no és una solució. Viure al carrer té unes causes 
estructurals relacionades amb la crisi econòmica, les desigualtats, 
situacions discriminatòries, mal funcionament de les administracions. 
Unes causes que s’han d’abordar. Com recorda la Fundació Arrels, 
més de 4.200 persones no tenen llar a Barcelona, 1.239 de les quals 
dormen al carrer en un context de pandèmia com l’actual.

José Miguel Benítez –Josemi, para 
la clientela– regenta desde hace 
ocho años El Club de la Empanada, 
un pequeño bar restaurante en la 

calle Dagueria del Gòtic. ¿Su especialidad? 
El manjar gallego que les da nombre 
y que ellos ofrecen con sabores de lo más 
variopintos: desde las tradicionales de atún 
o de carne, hasta la guasona empanada 
mental de pollo con menta y ron. 
Entre sus clientes habituales se contaban 
muchos trabajadores de la zona 
–a menudo funcionarios del Ayuntamiento 
o la Generalitat–, que iban a desayunar 
o por el menú del día. Ahora, con las 
restricciones y el teletrabajo, el Club 
ha tenido que cambiar de chip.

Incredulidad, desconcierto, incer-
tidumbre, desesperación. Son palabras 
que Josemi usa para definir sus estados de 
ánimo en las primeras fases pandémicas. 
“Ha sido duro, porque ves que todo se va 
al garete. Pero ahora veo la luz al final del 
túnel: tiraremos pa’lante. Puedo aguantar 
hasta final de año”, apuesta, y su optimismo 
contrasta con el desaliento del blues que 

suena por los altavoces –en el Club, esta es 
la música oficial: John Lee Hooker, Buddy 
Guy, Muddy Waters, Etta James...–.

Reconoce que en verano llegó a 
plantearse el cierre. Después llegaron las 
ayudas, “que son insuficientes y deben 
continuar”, avisa. Desde casi el principio, 
tiene a su único trabajador en ERTE –tardó 
dos meses en empezar a cobrarlo–. Luego 
le concedieron un crédito ICO –“en una 
semana”–, prestaciones y subvenciones que 
le han ayudado a “sobrevivir” y poco más. 
Acepta las restricciones porque “el bichito 
está ahí” y los sitios cerrados “son foco de 
contagio”. Incluso comparte que “lo lógico 
hubiera sido cerrarlo todo, pero con ayudas 
a los negocios”.

“Las Administraciones –reflexiona– no 
han hecho todo lo que podían hacer, por 
falta de recursos, por falta de experiencia, 
pero también por las pugnas entre partidos 
y entre ellas mismas. Con más voluntad de 
coordinación se podrían haber sacado más 
recursos de algún sitio”. También denuncia 
lo incomprensible de los horarios que se 
han fijado: “¡Aquí nadie come a la una!”. 

Él, ahora, ya no abre por la mañana. 
Y por la noche, aunque podría abrir hasta 
las diez, empieza a cerrar a las nueve y 
media: “Ya no hay nadie por la calle a esa 
hora”. Al mediodía también abre y ofrece 
take away con los menús, las tapas y las 
empanadas. Comida a domicilio no hace: 
“No me gusta Glovo”.

Josemi pidió permiso para poner una 
terracita, pero se lo denegaron porque 
la calle es estrecha. Tampoco se la 
concedieron cuando la pidió en la plaza 
de Sant Just, a unos metros–: “Sé que no 
tengo acceso directo, pero, dado el carácter 
excepcional de la situación, 
una terraza nos habría echado una mano. 
Ahí el Ayuntamiento ha sido poco flexible”.

Nació en Ferrol, en Galícia, hace 63 
años. Cuando tenía ocho, sus padres 
emigraron a Barcelona. “Conocí el Gòtic 
en sus momentos más grises. Había 
tejido asociativo; poco, pero lo había: se 
organizaban las fiestas en la plaza de Sant 
Just, había cine... En los ochenta, con el 
auge de la delincuencia y las drogas, la 
gente sacaba las mesas a la calle para hablar 

y compartir problemas. Era un barrio. Hoy, 
de eso, se conserva algo, pero muy poco”, 
lamenta. Critica igual la turismofobia como 
la turismofilia: “Debe haber equilibrio en la 
atención a vecinos y turistas”.

Explica que últimamente el Gòtic ya 
iba de capa caída por “la mala gestión del 
turismo y por la especulación inmobiliaria, 
que ha dejado al barrio con pocos vecinos”. 
Algunos establecimientos llegaron a unirse 
para dinamizar la zona: El Club de la 
Empanada, el Bidasoa, el Bahia... Tenían 
preparada una ruta de tapas como la Pinxu 
Panxu de Nou Barris. “Iba a empezar 
el 18 de marzo, teníamos hasta los carteles 
hechos, pero el día 14 hubo el confinamiento 
y se fue al garete”.  El Refugi del pasaje 
de la Pau, otro de los participantes, ya ha 
tenido que bajar la persiana.

Periodista de formación –fue 
corresponsal en Centroamérica, donde 
vivió desde los ochenta hasta 2001–, 
decidió montar el Club en plena crisis. 
“Mi hermano no tenía trabajo y cocinaba 
bien. Yo tenía nociones de coctelería y me 
encargué de las empanadas”, rememora. 
Entonces trabajaba en un proyecto de 
La Caixa –formaba parte de un equipo de 
técnicos de intervención social–, pero se 
lanzó a la piscina. Echando 18 horas diarias, 
levantaron un negocio que llegó a dar 
trabajo a cuatro personas. Desde junio solo 
queda él. Echa 11 horas al día, que alterna 
con el cuidado de su madre, de 91 años y 
que hasta hace nada pochaba la cebolla 
para las empanadas. Su hija Irma le ayuda 
con postres y salsas. “Su apoyo ha sido muy 
importante para mí”, agradece.

Josemi resalta también la importancia 
de la solidaridad de los clientes que, por 
estar teletrabajando, han dejado de ir 
de forma asidua, pero que se esfuerzan 
en acudir una vez a la semana o al 
mes: “Básicamente estamos viviendo, o 
malviviendo, de la gente que viene para 
apoyar. Y estamos muy agradecidos por esa 
solidaridad de clientes y vecinos”.
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